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Anotace  
 
V rámci studie je řešena problematika neenergetických surovin, které byly na základě Evrop-
ské surovinové iniciativy stanoveny jako kriticky nedostupné pro vyspělý průmysl zemí Ev-
ropské unie a České republiky. V úvodní části jsou charakterizovány dokumenty Evropské 
unie a České republiky, upravující danou problematiku a instituce, zodpovědné za danou 
problematiku. Dále jsou popsány vlastnosti, praktické využití, těžba a zásoby jednotlivých 
surovin a uvedeny příklady řešení jejich nedostatku formou recyklace odpadů, zahraniční  
a rozvojové spolupráce a řešení nedostatku na příkladu jiných zemí. Získané poznatky slouží 
jako teoretická východiska pro praktickou část, která popisuje prvky vzácných zemin  
a jejich praktické využití v průmyslu České republiky. 
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Summary 
 
European Raw Materials Initiative 
 
The study is handling with the issue of so called non-energy commodities, based on the Eu-
ropean Raw Materials Initiative (list of critically inaccessible raw materiál, important for 
advanced industrial countries of the European Union, including the Czech Republic). In the 
introductory are characterized the most relevant documents of the European Union and the 
Czech Republic, as well as the institutions responsible for the issue. The following part 
describes the characteristics, practical use, production and stocks of raw materials, including 
examples of use of recycled waste, foreign and development cooperation. Some strategies 
are based on the example of attitude of some other countries. Acquired knowledge is used 
as a theoretical basis for the practical part, which describes the rare earth elements and 
their practical applications in industry in the Czech Republic. 
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rials, availability of raw materials. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Josef Vrtěna, Evropská surovinová iniciativa (2018_C_01) 

  

 

2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

SEZNAM ZKRATEK 
 
API  Agentura pro podnikání a inovace 

C (°C)  Stupeň Celsia 

CIGS Cuprum, Indium, Gallium, Selen Solární články měď, indium, galium, selen 

Cs Cesium Cesium 

ČEZ  České energetické závody 

ČR  Česká republika 

EU European Union Evropská unie 

Hf Hafnium Hafnium 

HOPKS  Hospodářská opaření pro krizové stavy 

HR  Hmotné rezervy 

IOM  Interoceanmetal Interoceanmetal 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

Kg  Kilogram  

Km
2
  Kilometr čtvereční 

Kt  Kilotuna 

LCD Liquid Crystal Display Displej z tekutých krystalů 

LED Light Emitting Diode Svítící dioda 

Li Lithium Lithium 

Mil.  Milion 

Mo Molubdaenum Molybden  

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MR   Mobilizační rezervy 

Mt  Megatuna  

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OECD Organisation for Economic 
Co-operation and Development 

Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj 

OKD  Ostravsko – karvinské doly 

OSN  Organizace spojených národů 

ppm Parts per milion Částic na jeden milion 

PVZ  Prvky vzácných zemin 

PZ  Pohotovostní zásoby 

Rb Rubidium Rubidium 

REE Rare Earths Elements Prvky vzácných zemin 

RMI Raw Materials Initiative Evropská surovinová iniciativa  

RTG Rentgen Rentgen 

Sb.   Sbírky 

SHR  Státní hmotné rezervy 

Sn Stannum Cín 

SOFC Solid Oxide Fuel Cells Keramický palivový článek s pevnými oxidy 

SSHR  Správa státních hmotných rezerv 

TR  Tantalové rudy 

USD United States Dollar Americký dolar 

UV Ultra Violet Ultrafialové záření 

WC  Karbid wolframu 

WTO World Trate Organization Světová obchodní organizace 

ZHP  Zásoby pro humanitární pomoc 

Zr Zirconium Zirkonium 

ZRS  Zahraniční rozvojová spolupráce 
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Úvod 
 

Od svého vzniku prošla lidská společnost mnoha vývojovými etapami, které byly po-
jmenovány podle materiálů, používaných při jejich výrobě (kamen, bronz, kov), a které určo-
valy úroveň výrobních technologií. 

Do dnešní doby setrvale roste počet využívaných nerostných surovin. Tento trend je 
přímo závislý na zvyšování životní úrovně lidstva a vývoji stále dokonalejších technologií na-
příč celým spektrem lidské činnosti. Zvýšené využívání nerostných surovin si vyžádal vývoj 
nových způsobů jejich těžby a technologií jejich zpracování. 

Současným trendem ve vyspělých zemích je zároveň vedení konzumního způsobu ži-
vota (který se stává modelem i pro zbytek světa). Společnost vyžaduje neustále obnovování 
všech předmětů a vybavení. Výrobci vyvíjí a dodávají na trh nové a neustále modernější vý-
robky. Jejich vývoj a výroba vyžaduje využití surovin či prvků, které jsou často nenahraditel-
né, vzácné či nedostupné. 

Potenciální snižující se dostupnost energetických (uhlí, ropa, zemní plyn, uran, hořla-
vé břidlice a další) i neenergetických surovin představuje závažný problém. Mezi neenerge-
tické suroviny můžeme zařadit například hliník, měď, prvky vzácných zemin, kobalt, tantal 
a další. Jedná se o suroviny, které jsou důležité pro výrobu moderních průmyslových výrob-
ků. Nedostupnost těchto surovin se může v následujících letech zvyšovat a vést 
k destabilizaci výroby nebo k narušení fungování celých zemí nebo skupin zemí. Lze přitom 
rozlišit ekonomický a geopolitický nedostatek těchto komodit.1 Nejzávažnější je ekonomic-
ký nedostatek, který vzniká dramatickým nárůstem poptávky, který byl spojen 
s hospodářským růstem Brazílie, Čínské lidové republiky, Indie a dalších zemí. Mnoho zemí 
začalo realizovat politiky zaměřené na ochranu svého nerostného bohatství, zejména zavá-
děním omezení vývozu, formou vývozních daní, kvót, objemových limitů a licencí. Tímto jed-
náním zvyšují geopolitický nedostatek surovin, k jehož nárůstu došlo na trzích v nejméně 
rozvinutých zemích v Jižní a Severní Americe, Africe.2 

V mezinárodním měřítku může být problém celosvětového nedostatku surovin řešen 
mezinárodními platformami, jako jsou organizacemi jako Organizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj, G20 (skupina 20 nejvýkonnějších ekonomik světa) nebo Světová obchodní 
organizace. Vzhledem k tomu, že nedostatek surovin se týká průmyslu Evropy či členských 
států Evropské unie, bude tento problém předmětem dalšího řešení v rámci této studie, se 
zaměřením na neenergetické suroviny. 
 

Text studie je strukturován následovně: 
 
V rámci první kapitoly budou definována východiska, na základě kterých byl stanoven 

seznam prvků, které jsou kritické pro průmysl Evropské unie. Dále budou popsány nástroje 
Evropské unie, které stanovují cíle k dosažení požadovaného stavu. 

                                                 
1
 Nedostatek zdrojů v daném kontextu znamená, že se na správném místě ve správnou dobu nenachází dosta-

tečné množství nerostů a kovů (ideálně rovněž za přijatelnou cenu). 
Studie surovinové strategie Evropské unie. Analytické centrum Glopolis. 2012. 
http://glopolis.org/cs/clanky/studie-surovinove-strategie-evropske-unie/ 
2
 Studie surovinové strategie Evropské unie. Analytické centrum Glopolis. 2012.  

http://glopolis.org/cs/clanky/studie-surovinove-strategie-evropske-unie/ 
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 Ve druhé kapitole budou popsány dokumenty České republiky, které navazují na Evropskou 
surovinovou iniciativu s cílem zajistit surovinovou bezpečnost České republiky v oblasti ne-
rostných surovin, případně jejich získávání substitucí odpadů. 

V rámci třetí kapitoly jsou uvedeny stěžejní aktéři, kteří jsou zodpovědní za řešení su-
rovinové bezpečnosti v České republice – ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo 
životního prostředí, správa státních hmotných rezerv, včetně soukromého subjektu.  

Ve čtvrté kapitole bude popsána jedna z možností zajištění surovinové bezpečnosti 
České republiky, kterou může být zahraniční rozvojová spolupráce, uvedena na příkladech 
několika zemí.  

V páté kapitole budou blíže popsány jednotlivé neenergetické suroviny kritické pro 
Evropskou unii, z hlediska jejich chemických a fyzikálních vlastností, výskytu v přírodě, těžbě 
a zásobách ve světě a jejich praktického využití.  

Šestá kapitola bude věnována zásobám kritických surovin v České republice, uvede-
ných v předchozí kapitole. Bude popsán současný stav jejich zásob, ložisek a jejich těžby, 
případně uvedeny možné potenciální zdroje. 
 V sedmé kapitole budou uvedeny příklady řešení nedostatku kritických surovin na příkladu 
Čínské lidové republiky, vyspělého Japonska nebo mezinárodní organizace Interoceanmetal, 
jejichž aktivit se účastní i Česká republika. 

V praktické části budou popsány prvky vzácných zemin z hlediska jejich chemických  
a fyzikálních vlastností, výskytu v přírodě, těžbě a zásobách ve světě a jejich praktického vyu-
žití. Cílem praktické části bude zmapovat praktické využití vzácných zemin v průmyslu České 
republiky a získat tak odpověď na níže stanovené hypotézy.  

V rámci studie jsou zároveň naformulovány následující hypotézy: 
 

Hypotéza č 1: Téma obav z možného nedostatku neenergetických surovin bylo 
v poslední době poněkud relativizováno z důvodu nízkých cen a bezproblémové dostupnosti 
celé řady klíčových komodit na mezinárodních trzích, 

 
Hypotéza č. 2: Ačkoli se v mediálním prostoru a společenském diskursu o České re-

publice hovoří jako o „montovně“, existuje zde řada firem, které se zabývají samostatným 
vývojem a výrobou zařízení, na která mohou dopadnout výkyvy na světových trzích 
s neenergetickými surovinami. 
 

Co se týče podkladů k využití v rámci studie, je třeba konstatovat, že problematika za-
tím nebyla uceleně podchycena v sekundární literatuře a je tedy třeba dominantně vycházet 
z internetových zdrojů (relevantních institucí) a jiné formy komunikace se zástupci konkrét-
ních firem. 
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1.  Evropská surovinová iniciativa a její milníky 
 

Ačkoliv v rámci prostoru členských států Evropské unie (EU) klesá podíl služeb nároč-
ných na suroviny, poptávka po nich je stále vysoká z důvodu, že tyto státy vyrábí a vyváží 
především zpracovatelské výrobky. Evropská unie dováží téměř 23 % všech přírodních zdro-
jů, potřebných pro výrobní procesy na teritoriu svých členských států, což tvoří 70 % jejího 
celkového importu.3 

Předmětem poptávky členských států Evropské unie jsou nejen energetické suroviny, 
ale také kovy. Mimo běžné kovy, které jsou důležité pro těžký průmysl a strojírenství, sem 
patří i neželezné kovy důležité pro elektronický průmysl. Z tohoto důvodu se stává zajištění 
přístupu k nim strategickou záležitostí. Řada vzácných kovů se těží jen v několika málo ze-
mích mimo Evropskou unii.4 

 
Ilustrace: Zobrazení zásob kritických materiálů ve světě a jejich koncentrace 

v několika málo zemích či lokalitách.5 

 
 
Evropská unie zvýšila své úsilí při zavádění nových strategií v oblasti surovin z důvodu 

zabezpečení dostupnosti přírodních zdrojů pro udržení ekonomického modelu.6 Dne 4. listo-

                                                 
3
 Rozvojové následky světového soupeření o zdroje. Glopolis. 2011.  

http://glopolis.org/cs/clanky/rozvojove-nasledky-svetoveho-soupereni-o-zdroje/ 
4
 Critical Raw Materials. European Commission. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en/  
5
 Rozvojové následky světového soupeření o zdroje. Glopolis. 2011. 

http://glopolis.org/cs/clanky/rozvojove-nasledky-svetoveho-soupereni-o-zdroje/  
6
 Rámcem pro stávající politiku v oblasti přírodních zdrojů je širší strategie Globální Evropa – soutěžení ve svě-

tě. Jejím hlavním cílem je vyšší konkurence Evropské unie ve světovém srovnání Evropská komise v ní doporu-
čuje se zaměřit na otevřenost trhů, zejména vyjednáváním v rámci Světové obchodní organizace (World Trade 
Organisation, WTO). Největším problémem jsou exportní omezení uvalená vyvážejícími zeměmi, která zdražují 
dovoz surovin. 
Studie Dopad surovinová politiky Evropské unie na chudé země. Glopolis. 2011. Dostupné z: 
http://glopolis.org/soubory/1c1f/studie-surovinova-politika-eu-chude-zeme-vynorujici-se-trhy.dpf 
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padu 2008 uveřejnila Evropská komise v rámci Sdělení „Iniciativa k nerostným surovinám“, 
která spočívá na třech pilířích:7 

 

• Zajištění přístupu k nerostným surovinám na světových trzích za rovných podmínek, 

• Podpořit využívání dostupných zdrojů v zemích Evropské unie, 

• Podpořit efektivnost spotřeby primárních surovin v rámci Evropské unie. 
 
Tento dokument zavádí celou řadu prvků, které by měly být následně rozpracovány 

formou dílčích strategií nebo legislativními akty – kritické suroviny, efektivita při využívání 
primárních surovin. V roce 2010 Evropská komise vydala další komuniké, došlo 
k implementaci iniciativy, zaměření na problematiku mezinárodního obchodu a efektivity 
využívání nerostných surovin. V rámci někdejšího druhého pilíře (Společná zahraniční a bez-
pečnostní politika) podporuje Komise koncepci „udržitelného získávání nerostných surovin“ 
s cílem stanovit pravidla týkající se například územního plánování. Dochází k prvním krokům 
v rámci implementace strategie v členských státech Unie (například Německá spolková re-
publika). Komise spolupracuje na dalším rozpracování strategie, včetně komunikace 
s mezinárodními organizacemi, jako jsou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) nebo Organizace spoje-
ných národů (OSN).8 

V roce 2010 pracovní skupina pro stanovení dodávek surovin kritických pro Evrop-
skou unii, což je skupina expertů Evropské komise, identifikovala 14 kritických surovin ze 
seznamu 41 neenergetických a nepotravinářských surovin. Jednalo se o antimon, beryllium, 
fluorit, galium, germanium, grafit, hořčík, indium, kobalt, niob, platinové kovy, kovy vzácných 
zemin, tantal a wolfram. Tento seznam Evropská komise formálně přijala ve sdělení ze dne 2. 
2. 2011 „Řešení výzev na komoditních trzích a v oblasti nerostných surovin“.9 Komise uved-
la, že bude i nadále sledovat otázku kritických surovin, s cílem stanovit prioritní úkoly. Také 
se zavázala, že pravidelná revize a aktualizace tohoto seznamu bude prováděna jednou za tři 
roky.10  

V roce 2013 bylo na základě použití shodných kritérií jako v roce 2010 – hospodářský 
význam a riziko v zásobování vybranými surovinami, posuzováno celkem 54 surovin místo 
původních 41.  

 

                                                 
7
 COM (2008) 699: Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě – Iniciativa v oblasti surovin: uspokojení 

kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě {SEK(2008)2741. Evropská komise. 2008. 
http://eur-lex.europa.eu/procedure/CS/197564/ 
8
 DURPEK, Jan. Raw Materials Initiative. http://www.jandur.cz/raw-materials-initiative/ 

9
 Komuniké „Řešení výzev na komoditních trzích a v oblasti nerostných surovin“ 

„Tackling The Challenges In Commodity Markets and Raw Materials“ (COM(2011)25). Evropská komise.  
10

 Press Release. European Commission. 2014. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-377_en.htm/ 
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Ilustrace: Zobrazení pozice jednotlivých kritických prvků v závislosti na hospodářském 
významu a riziku dodávek.11 

 

 
 
Posouzení kritičnosti na úrovni Unie na základě aktuálních údajů a širší škále materiá-

lů, umožnilo posoudit změnu kritičnosti materiálů během uplynulé doby. Seznam obsahuje 
třináct materiálu ze čtrnácti identifikovaných v předchozí zprávě. Ze seznamu vypadl pouze 
tantal a vstupuje do něj šest nových materiálů: bór, chrom, koksovatelné uhlí, magnezit, fos-
fát a křemík. Větší pozornost je věnována prvkům vzácných zemin, které jsou rozděleny na 
„těžké“ a „lehké“. V seznamu jsou následující materiály: antimon, beryllium, boráty, ferosili-
káty, fluorit, fosfátové rudy, galium, germanium, hořčík, chróm, indium, kobalt, koksovatelné 
uhlí, kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky těžkých vzácných zemin, přírodní grafit  
a wolfram.12 

Dalšími strategickými dokumenty mající vazbu na Evropskou surovinovou iniciativu 
jsou „Europe 2020“ (Evropa 2020) a „European Innovation Partnership“ (Evropa účinněji 
využívající zdroje). Cílem strategie Evropa 2020 je dosažení nového růstu v příštích deseti 
letech. Unie si stanovila pět ambiciózních cílů, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělá-
vání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky. Ty by měly být dosaženy do roku 
2020. Všechny členské státy si v každé z těchto oblastí stanovily své vlastní cíle. Celou strate-
gii tak podpoří konkrétní činy na úrovni Unie i jednotlivých členských států.13 

                                                 
11

 Graf kritických prvků v závislosti na hospodářském významu a riziku dodávek. European Commission. 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en/ 
12

 Sdělení komise: Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Evropská 
komise. 2010. http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm/ 
13

 Sdělení komise: Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Evropská 
komise. 2010. http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm/ 
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V lednu 2013 vznikla v Evropské komisi platforma pro podporu efektivního využívání 
nerostných surovin – Evropa účinněji využívající zdroje (European Innovation Partnership), 
která chce řešit propojení potřeb průmyslu po nerostných surovinách s možnými inovacemi 
při jejich získávání. Tato platforma si dává za cíl následující aktivity:14 

 

• Průzkum – podpora spolupráce mezi geologickými společnostmi v rámci Evropské 
unie. 

• Těžba – zajistit možnost těžby i u špatně dostupných ložisek, včetně zajištění techno-
logického řešení. 

• Zpracování – vyvíjet technologie pro efektivní management s vodními  
a energetickými zdroji. 

• Recyklace15 – dále podporovat environmentálně přijatelné technologie pro recyklační 
postupy a management odpadů. 

• Substituce – nalézt možnosti záměny materiálů používaných v průmyslu, především 
s ohledem na primární suroviny. 

 

                                                 
14

 Členem platformy pro efektivní využívání nerostných surovin je za Českou republiku Dr. Pavel Kavina 
z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Raw Materials Initiative. 
http://www.jandur.cz/raw-materials-initiative/ 
15

 Recyklace je výraz pro nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické 
využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde  
o opakované uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu. Vyznam-slova.com. 
http://www.vyznam-slova.com/Recyklace/ 
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2.  Surovinová politika České republiky 
 
2.1  Surovinová politika České republiky a její milníky 

 
V roce 1999 byla prvním strategickým dokumentem deklarujícím zájem státu v sekto-

ru nerostných surovin a jejich zdrojů „Surovinová politika v oblasti nerostných surovin 
a jejich zdrojů“, který byl 13. 12. 1999 schválen Usnesením Vlády České republiky č. 1311. 
Dokument uvádí přehled surovinové základny České republiky, člení je na palivoenergetické 
suroviny, rudy, nerudy, stavební suroviny a druhotné suroviny. U každé skupiny jsou uvedeny 
cíle, nástroje pro jejich dosažení, včetně uvedení institucionálního zázemí. Dále jsou stano-
veny konkrétní cíle, které jsou rozčleněny na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé a ná-
stroje, potřebné pro jejich dosažení (informační, legislativní, ekonomické). Neobsahuje žádný 
rozbor strategických či kritických surovin, možností jejich zajištění.16 

Důležitým strategickým dokumentem ve vazbě na řešenou problematiku jsou „Vý-
chodiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky“, který byl dne 
17. 8. 2011 schválen usnesením č. 619 Vládou České republiky. „Surovinová a energetická 
bezpečnost je jedním z klíčových faktorů ekonomického rozvoje. Bez stabilního, bezpečného 
a ekonomicky efektivního přístupu k surovinám a energiím nelze v současné době plně zajistit 
ekonomickou, sociální, politickou a ani globální stabilitu. Surovinová a energetická bezpeč-
nost je důležitým politickým a bezpečnostním tématem, neboť dodávky surovin a energií jsou 
pro chod a fungování každého státu naprosto nezbytné. Předpokládaný časový horizont Kon-
cepce surovinové a energetické bezpečnosti je období 20 let, tj. do roku 2030“.17 

V rámci implementace principů evropské strategie Evropská surovinová iniciativa tak, 
aby byla zajištěna odpovídající surovinová a energetická bezpečnost České republiky, byla 
dne 4. 10. 2010 v Programovém prohlášení Vlády České republiky zmíněna aktualizace stra-
tegického dokumentu „Surovinová politika České republiky“. Aktualizace dokumentu byla 
předložena v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 26. 6. 2012 č. 468.  

Návrh surovinové politiky je formulován tak, aby v souladu s Evropskou surovinovou 
iniciativou umožnil těžebnímu sektoru potřebný rozvoj těžebního průmyslu a znovunastarto-
vání české ekonomiky. „Stát jako vlastník nerostného bohatství tímto dokumentem deklaru-
je, že na těžební průmysl nahlíží jako na perspektivní odvětví, má zájem na dalším zpřesňová-
ní znalostí o svém nerostně surovinovém potenciálu a podporuje oblast vědy a výzkumu 
– zejména materiálově úsporné technologie, hledání nových surovin a nových moderních po-
užití známých surovin. Světový trh s nerostnými surovinami se dynamicky mění, bude do pěti 

                                                 
16

 Surovinový potenciál neevropských zemí – Analýza koncepčních materiálů Evropské unie/České republiky. 
Technologická agentura České republiky. 2016. http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-
suroviny/surovinova-politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/2017/1/02b-Priloha1-
SurPotencialNeevropskychZemi.pdf/ 
17

 Surovinový potenciál neevropských zemí – Analýza koncepčních materiálů Evropské unie/České republiky. 
Technologická agentura České republiky. 2016. http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-
suroviny/surovinova-politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/2017/1/02b-Priloha1-
SurPotencialNeevropskychZemi.pdf/ 
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let od schválení nové státní surovinové politiky vyhodnoceno její plnění. Surovinová politika je 
aktualizována ve vazbě na aktualizaci Státní energetické koncepce.“18  

Strategické cíle a opatřeni v oblasti nerostných surovin byly stanoveny následujícím 
způsobem:19 

 

• Vytvářet podmínky k zajištění potřeb České republiky nerostnými surovinami, 

• Vytvářet podmínky pro využití disponibilních zásob nerostných surovin, 

• Posilovat surovinovou bezpečnost státu, 

• Zajistit důslednou ochranu ložisek vyhrazených nerostů, 

• V maximální možné míře využívat domácí zdroje surovin, 

• Vytvářet podmínky pro úspěšnou realizaci ekonomické diplomacie v oblasti nerost-
ných surovin, 

• Podporovat materiálově úsporné technologie. 
 
Strategické cíle v oblasti druhotných surovin a opatření k jejich plnění byly stanoveny 

následujícím způsobem:20 
 

• Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních 
zdrojů druhotnými surovinami, 

• Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro 
další využití v průmyslu, 

• Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické 
a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních do-
padů na životní prostředí a zdraví lidí, 

• Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru dru-
hotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti České republiky, 

• Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které 
umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství státu. 

 
Nástroje pro daný účel využitelné v podmínkách České republiky jsou ekonomické ná-

stroje; administrativní nástroje; dobrovolné nástroje.21  
 
Posledním základním koncepčním materiálem v České republice je poslední aktuali-

zovaná verze (návrh) surovinové strategie s názvem „Surovinová politika České republiky  
v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, který reaguje na nedostatky poslední surovi-
nové strategie z roku 1999. Návrh zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České repub-
liky a vláda České republiky vzala na vědomí dne 25. 1. 2016. V současné době již proběhlo 

                                                 
18

 Návrh aktualizované surovinové politiky České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 
2012. http://www.tretiruka.cz/news/navrh-aktualizovane-surovinove-politiky-cr/ 
19

 Návrh aktualizované surovinové politiky České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 
2012. http://www.mpo.cz/dokument106134.html/ 
20

 Návrh aktualizované surovinové politiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2012. 
http://www.mpo.cz/dokument106134.html/ 
21

 Návrh aktualizované surovinové politiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2012. 
http://www.mpo.cz/dokument106134.html/ 
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projednání koncepce „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin  
a jejich zdrojů" a jejího posouzení vlivů na životní prostředí a materiál bude předložen Vládě 
České republiky ke schválení.22 

Dále je třeba zmínit další důležitý dokument v oblasti národní bezpečnosti: „Audit ná-
rodní bezpečnosti“, který byl v roce 2016 schválen Vládou České republiky. Cílem dokumen-
tu není vyčerpávající popis jednotlivých hrozeb, ale zaměřit se na témata, která jsou způsobi-
lá významně ohrozit vnitřní bezpečnost státu. Jednou z těchto hrozeb je surovinová bezpeč-
nost. Uvedená část auditu popisuje rizika a hrozby z ní vyplývající pro průmysl České republi-
ky. Dále popisuje odpovědné instituce (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 
Správa státních hmotných rezerv), základní nástroje Evropské unie a České republiky, silné  
a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jedná se o východiska a závěry ze strategií Evropské 
unie – Evropská surovinová iniciativa a koncepčních materiálů, které jsou popsány 
v kapitolách č. 1 a 2. 

 
Závěrem stanoví doporučení k posílení odpovědnosti: 

 

• Restrukturalizace/modernizace struktury státních hmotných rezerv v oblasti neener-
getických komodit, 

• Zjištění skutečného potenciálu českého území v oblasti moderních high-tech surovin, 
které jsou využívány v průmyslových odvětvích s vysokou přidanou hodnotou.23 

 
Závěrem lze říci, že tento dokument svým zaměřením pokrývá téma této studie. Zá-

roveň je nutné konstatovat, že popsané hrozby a rizika jsou uvedeny zatím spíše bodově, 
s důrazem na již existující materiály. 
 
2.2  Politika nakládání s odpady v České republice jako specifická podmnožina surovino-

vé politiky 
 
 K tématu odpadové politiky je ve vztahu k tématu studie třeba zdůraznit tu skuteč-
nost, že Vláda České republiky schválila dne 15. 9. 2014 strategický dokument „Politika dru-
hotných surovin České republiky". Hlavní vize Politiky druhotných surovin České republiky: 
Přeměna odpadů na zdroje, jsou následující: 
 

• Nerostné i druhotné suroviny tvoří základní vstupy pro ekonomiku každé země  
a ovlivňují velmi výrazně její konkurenceschopnost. Průmysl druhotných surovin patří 
v České republice historicky mezi tradiční obory hospodářství a nyní je opět na vze-
stupu. Zájem o průmysl druhotných surovin je vyvolán jednak stále se zvyšujícími ce-
nami primárních zdrojů, jejich nedostupností v rámci Evropské unie a zejména tím, že 
jejich využívání přináší významné materiálové a energetické úspory, 

                                                 
22

 Aktualizace „Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 20. 12. 2016. http://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-
politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/aktualizace-_surovinove-politiky-ceske-republiky-v-
oblasti-nerostnych-surovin-a-jejich-zdroju_---2016--223504/ 
23

 Audit národní bezpečnosti. Ministerstvo vnitra České republiky. 2016. https://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/aktualne/audit-narodni-bezpecnosti-151410/ 
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• Politika druhotných surovin České republiky je v souladu s Evropskou surovinovou ini-
ciativou a cíle zde stanovené reagují na významný strategický dokument Evropa 2020 
— Evropa účinněji využívající zdroje a rovněž v červenci tohoto roku představený ba-
líček aktivit Evropské unie v oblasti oběhového hospodářství.24 

 
Politika druhotných surovin České republiky je prvním dokumentem, který vytváří 

strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. Na jeho přípravě se podílela 
řada odborníků z akademické sféry, průmyslových svazů a asociací a další experti. Na základě 
provedené analýzy bylo pro přípravu vybráno 10 komodit a zdrojů druhotných surovin. Vý-
běr byl ovlivněn významností druhotné suroviny jako technologického vstupu do výroby, 
hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem využití komodity v České republice, význam-
ností exportu apod.25  

Jedná se o tyto komodity: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, ved-
lejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) 
elektrická a elektronická zařízení, použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní (vyřazené) 
baterie a akumulátory.  

Politika druhotných surovin České republiky je otevřeným dokumentem s předpokla-
dem postupného zařazování dalších komodit druhotných surovin, na základě potřeb podni-
katelského sektoru a vzhledem k vývoji hospodářství v České republice i ve světě.26 

V Politice druhotných surovin České republiky je stanoveno celkem pět strategických 
cílů a šestnáct opatření. Všechny výrobky, předměty a věci každodenní i dlouhodobé spotře-
by, jednou ukončí svůj životní cyklus. To znamená, že jsou již nefunkční a neslouží tak účelu, 
pro který byly vyrobeny. V tento okamžik se stávají velmi cenným zdrojem druhotných suro-
vin. Efektivita získávání surovin pro další výrobu z těchto zdrojů je zejména závislá na podpo-
ře výzkumu v této oblasti, s cílem vývoje nákladově efektivních a inovativních procesů 
a technologií. Tím bude naplněn hlavní cíl Politiky druhotných surovin České republiky, kte-
rým je náhrada primárních zdrojů druhotnými zdroji, tedy nastavení procesu cyklického hos-
podářství, a efektivnějšího hospodaření se zdroji s přidanou hodnotou a vyšší ochrany pří-
rodního bohatství v České republice i v dalších zemích.27  

                                                 
24

 Politika druhotných surovin České republiky schválená Vládou České republiky dne 15. 9. 2014. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 2014. http://www.mpo.cz/ dokument153352.html/ 
25

 Politika druhotných surovin České republiky schválená Vládou České republiky dne 15. 9. 2014. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 2014. http://www.mpo.cz/ dokument153352.html/ 
26

 Politika druhotných surovin České republiky schválená Vládou České republiky dne 15. 9. 2014. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 2014. http://www.mpo.cz/ dokument153352.html/ 
27

 Politika druhotných surovin České republiky schválená Vládou České republiky dne 15. 9. 2014. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 2014. http://www.mpo.cz/ dokument153352.html/ 
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Dokument Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich 
zdrojů 2014, uvádí možnosti recyklace surovin:28 

 
Surovina  Recyklace 

Antimon získáván jako vedlejší produkt recyklace olověných automobilových akumu-
látorů 

Beryllium recykluje se pouze odpad z jeho zpracování 

Bor recyklace je nevýznamná 

Fluorit recyklace sloučenin fluoru probíhá u obohacování uranu a v menší míře  
i v metalurgii a chemickém průmyslu 

Fosfor recyklace je nevýznamná 

Gallium finální výrobky se nerecyklují 

Germanium recyklace elektronického odpadu 

Grafit největší množství grafitu je recyklováno z žáruvzdorných materiálů 

Chrom recyklují se chromové oceli 

Hořčík recykluje se pouze menší množství žáruvzdorného stavebního materiálu 

Kobalt tvrdokovový odpad, mezi který patří také odpadní slinuté karbidy  
s obsahem wolframu, kobaltu, titanu, tantalu, niobu, představuje důležitý 
sekundární zdroj suroviny; recyklace lithiových baterií, z kterých se získává 
kobalt 

Magnezit část žáruvzdorných materiálů je znovu použita, příp. ze z nich vyrábí drcené 
kamenivo 

PGM – kovy platinové skup. (Pt, 
Pd, Ir, Rh, Ru, Os) 

její míra je vzhledem k ceně kovů a tím pádem i ekonomické výhodnosti 
velmi vysoká, zejména jde o automobilové katalyzátory 

Niob je recyklován spolu s ocelí nebo slitinami, ve kterých je obsažen, i když toto 
množství není příliš velké 

REE – vzácné zeminy, Y-Ytrium, 
Sc-Skandium 

recykluje se jen nepatrné množství, většinou magnety 

Wolfram tvrdokovový odpad, mezi který patří také odpadní slinuté karbidy  
s obsahem wolframu, kobaltu, titanu, tantalu, niobu, představuje důležitý 
sekundární zdroj suroviny 

 
Vláda České republiky dále schválila dne 13. 7. 2015 Akční plán na podporu zvyšová-

ní soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů dru-
hotnými surovinami. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo Akční plán na podporu zvyšování 
soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhot-
nými surovinami ("Akční plán"), kterým se stanovují konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opat-
ření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky.29 

Účelem Akčního plánu je stanovit krátkodobé úkoly pro uvedení Politiky druhotných 
surovin České republiky do praxe za aktivní účasti zástupců státní správy, podnikatelské sféry 
a dalších zainteresovaných subjektů. Celkem je v Akčním plánu uvedeno 20 konkrétních úko-
lů, na jejichž návrzích se podílela široká skupina expertů průmyslových svazů, asociací a sdru-
žení, dotčených ministerstev, podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, odborových or-

                                                 
28

 Politika druhotných surovin České republiky schválená Vládou České republiky dne 15. 9. 2014. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu České republiky. 2014. http://www.mpo.cz/ dokument153352.html/ 
29

 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních 
zdrojů druhotnými surovinami. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2015.  
http://www.mpo.cz/dokument160364.html/ 
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gánů, Poslanecké sněmovny. Zároveň se na této činnosti podíleli i členové Pracovní skupiny 
pro druhotné suroviny ustavené při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii 
České republiky a též členové Rady pro druhotné suroviny a odpady ustavené při Pracovním 
týmu pro hospodářskou politiku. Stanovené úkoly bezprostředně reagují na konkrétní pro-
blémové oblasti při získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.30 
 

                                                 
30

 Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních 
zdrojů druhotnými surovinami. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 2015.  
http://www.mpo.cz/dokument160364.html/ 
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3.  Stěžejní aktéři, odpovědní za řešení otázek surovinové bezpečnosti v České 
  republice 

 
3.1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
Ve sledované oblasti je klíčovým aktérem Ministerstvo průmyslu a obchodu České re-

publiky (MPO). MPO je ústředním orgánem státní správy pro: 
 

• průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného 
trhu Evropské unie, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využí-
vání nerostného bohatství;  

• podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového 
výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této ob-
lasti;  

• vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské poli-
tiky;  

• podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro 
rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;  

• technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;  

• elektronické komunikace a poštovní služby.31 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech ko-

moditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství a dále: 
 

• koordinuje přípravu legislativy a implementace evropského práva v působnosti resor-
tu;  

• koordinuje zahraničně obchodní politiku České republiky ve vztahu k jednotlivým stá-
tům;  

• zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomic-
kých dohod včetně komoditních dohod;  

• realizuje obchodní a ekonomickou spolupráci s Evropským společenstvím, Organizací 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světovou obchodní organizaci a jinými meziná-
rodními organizacemi a integračními seskupeními;  

• řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospo-
dářských styků se zahraničím, posuzuje dovoz dumpingových výrobků a výrobků dvo-
jího užití a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků;  

• dohlíží na provádění obchodní inspekce a inspekce v oblasti energetiky, na oblast 
puncovnictví a zkoušení drahých kovů i na oblast zkoušení zbraní a střeliva.32  
 

                                                 
31

 Působnost ministerstva. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 3. 11. 2016. http://www.mpo.cz/ 
cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/pusobnost-ministerstva/pusobnost-ministerstva--1926/ 
32

 Působnost ministerstva. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 3. 11. 2016. http://www.mpo.cz/ 
cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/pusobnost-ministerstva/pusobnost-ministerstva--1926/ 
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Podřízenými organizacemi Ministerstva jsou: Česká obchodní inspekce, Státní energe-
tická inspekce, Puncovní úřad, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut, Správa úložišť radi-
oaktivního odpadu, Česká agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest, Česká 
agentura na podporu obchodu – CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace (API), Státní 
výzkumný ústav materiálu, Státní výzkumný ústav a Správa služeb Ministerstva průmyslu  
a obchodu.33 

 
3.2  Ministerstvo životního prostředí 

 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. 12. 1989 zákonem České ná-

rodní rady č. 173/1989 Sb. k 1. 1. 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního 
dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP je ústředním orgánem státní správy pro:34 

 

• ochranu přirozené akumulace vod; 

• ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod; 

• ochranu ovzduší; 

• ochranu přírody a krajiny; 

• ochranu zemědělského půdního fondu; 

• výkon státní geologické služby; 

• ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních 
vod; 

• geologické práce a ekologický dohled nad těžbou; 

• odpadové hospodářství; 

• posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které 
přesahují hranice státu; 

• myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích; 

• státní ekologickou politiku. 
 

K zabezpečení a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo životního pro-
středí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních 
ústředních orgánů státní správy České republiky.35 

Co se týče přímo tématu, podle vyjádření resortu je surovinová politika souhrnem 
všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání tuzemských zdrojů surovin (se 
zřetelem k veřejným zájmům a k ochraně přírodních, kulturních a krajinných hodnot) a získá-
vání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit jimi chod své ekonomiky. Předmětem politiky ne-
rostných surovin jsou palivoenergetické, rudní, nerudní a stavební suroviny, a to jak z prvot-
ních, tak i z druhotných zdrojů. Tato politika se nezabývá surovinami z obnovitelných zdrojů, 

                                                 
33

 Působnost ministerstva. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 3. 11. 2016. 
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/pusobnost-ministerstva/ 
pusobnost-ministerstva--1926/ 
34

 Historie a poslání MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky. http://www.mzp.cz/cz/ministerstvo/ 
35

 Historie a poslání MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky. http://www.mzp.cz/cz/ministerstvo/ 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Josef Vrtěna, Evropská surovinová iniciativa (2018_C_01) 

  

 

17 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

jako vodou, dřevem, zemědělskými surovinami atd. Zabývá se však všemi druhotnými suro-
vinami jak z hlediska jejich vlivu na úspory prvotních nerostných zdrojů, tak i z hlediska vlivu 
na úspory energie, která je vkládána do úpravy prvotních surovin a jejich dalšího zpracová-
ní.36 
 
3.3  Správa státních hmotných rezerv 
 

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) je ústředním orgánem státní správy 
v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zří-
zena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, 
ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb.,  
o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. V čele Správy je 
předseda, kterého jmenuje a dovolává vláda. Zásady činnosti Správa a zásady její organizace 
stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády č. 1293 ze dne 
3. 12. 2001.37 

Hlavní poslání Správy státních hmotných rezerv definují zákony: 
 

• č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

• č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozděj-
ších předpisů.38 

 
Pro řešení krizových situací je nutno mít připraveny prostředky a služby, které je 

možno využít k okamžitému použití ve prospěch obyvatel, kteří jsou krizovou situací nějak 
zasaženi. Tyto prostředky a služby musí být k dispozici především pro nouzové přežití obyva-
tel, pro podporu integrovaného záchranného systému (IZS) a pro podporu činnosti státní 
správy. Tento úkol je zákonem povinna plnit Správa státních hmotných rezerv (SSHR) a je 
celý rozpracován v tzv. „Systému hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS)“. Jeho 
důležitou součástí je oblast státních hmotných rezerv (SHR), které se z hlediska účelu použití 
člení na – hmotné rezervy (HR), mobilizační rezervy (MR), pohotovostní zásoby (PZ) a zásoby 
pro humanitární pomoc (ZHP). Odpovědnost za pořízení, udržování a financování státních 
hmotných rezerv je jednou ze tří základních působností SSHR.39 

                                                 
36

 Surovinová politika České republiky. Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
http://www.mzp.cz/cz/surovinova_politika_cr/ 
37

 Působnost SSHR. Správa státních hmotných rezerv České republiky. 2009. 
http://www.sshr.cz/o-nas/Stranky/pusobnost_sshr.aspx/ 
38

 Působnost SSHR. Správa státních hmotných rezerv České republiky. 2009. 
http://www.sshr.cz/o-nas/Stranky/pusobnost_sshr.aspx/ 
39

 Systém opatření pro krizové stavy. Správa státních hmotných rezerv České republiky. 2009. 
http://www.sshr.cz/pro-verejnost/Stranky/system_hospodarskych_opatreni_pro_krizove_stavy.aspx/ 
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3.4  Soukromé firmy ilustrované na příkladu společnosti SAFINA 
 
SAFINA, a. s. je společností, která se zabývá zpracováním drahých a neželezných kovů. 

Technologicky je možno činnost společnosti rozdělit na výkup materiálů a odpadů s obsahem 
drahých a neželezných kovů, jejich rafinaci a následně na výrobu širokého sortimentu výrob-
ků obsahujících drahé kovy, především zlato, stříbro, platina, palladia a rhodia.40 Společnost 
přijímá do výkupu použité materiály s obsahem drahých kovů především z výrobních proce-
sů, elektronický odpad obsahující drahé kovy (v souladu s vyhláškou MŽP 383/2001 Sb.), 
zlomkové zlato a stříbro od drobných dodavatelů a další druhy materiálů. Materiály jsou ná-
sledně zpracovány, drahé, případně jiné zájmové kovy vytěženy pro další plnohodnotné vyu-
žití.41  

Zpracování odpadů s obsahem platiny včetně následné rafinace ryzího kovu a výroba 
finálních výrobků, se v produktové linii platina orientuje na výrobu tří základních skupin vý-
robků – termočlánkových drátů a termočlánků, speciálních výrobků pro sklářský průmysl  
a platinového nářadí. Ve výrobě termočlánků patří SAFINA, a.s. mezi nejvýznamnější evrop-
ské dodavatele a do standardně nabízeného sortimentu patří i ultratenké termočlánky.42 
 

                                                 
40

 Poznámka: palladium, rhodium a platina jsou kritické prvky, uvedené v Evropské surovinové iniciativě. 
41

 O společnosti. SAFINA a.s.. http://www.safina.cz/o-spolecnosti 
42

 Platina. SAFINA a.s.. http://www.safina.cz/produkty-pro-dalsi-zpracovani/platina/ 
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4.  Humanitární a rozvojová spolupráce České republiky 
 
 Nakolik se to může jevit v rozporu s teoretickými pohledy na regionální rozvojovou 
spolupráci značně nekorektní, mnoho států využívá kanály, nastavené v rámci rozvojových 
projektů, i jako cestu k sondování možnosti budování nadstandardních vztahů se zeměmi, 
které jsou zdroji určitých zájmových surovin, V této pasáži se na příkladu několika zemi poku-
síme ilustrovat, zda se touto cestou vydala i Česká republika. 

Obecně lze říci, že existují dvě formy pomoci jiným v nouzi, jde o humanitární pomoc  
a rozvojovou spolupráci, resp. zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS). Humanitární pomoci 
rozumíme souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám 
na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po 
vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných 
událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.43 Pojem zahraniční rozvojovou 
spolupráci charakterizuje jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem 
je přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojo-
vých cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož 
i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojo-
vých zemích.44  
  
4.1.  Stát Mongolsko  
 
4.1.1 Geografické a ekonomické ukazatele 
 

Stát Mongolsko (Mongolsko) leží ve střední Asii. Sousedí na severu s Ruskou federací  
a na jihu s Čínskou lidovou republikou. Hlavní městem je Ulánbátar. Rozloha země je 
1 556 000 kilometrů čtverečních, počet obyvatel je 3,1 milionu, což řadí Mongolsko na po-
slední místo v hustotě obyvatel ve světě. Hrubý národní produkt dosahuje 4 007 amerických 
dolarů na obyvatele, roste ročním tempem za poslední roky od 6,8 do 10,1 %. Hrubý domácí 
produkt je závislý od cen komodit, jejíž cena klesá. Ekonomika se rychle rozvíjí, je závislá na 
vývozu do Čínské lidové republiky a vývoji jejího hospodářství. Hlavním odvětvím průmyslu je 
těžba nerostných surovin45, na které je Mongolský stát závislý. Má velké zásoby uhlí, železné 
rudy, zlata, molybdenu, wolframu, uranu, ropy, fluoritu, zinku, mědi, fosforu, zlata. Nevýho-
dou je omezená infrastruktura a závislost na tradičním způsobu života – pastevectví.46 

Vzájemná obchodní bilance mezi Českou republikou a Mongolskem za posledních  
5 let měla do roku 2012 vzrůstající tendenci 13,5 milionů amerických dolarů (USD), v roce 
2013 činila 15,1 milionů USD a v 2014 10,6 milionů USD. Z této částky přestavuje drtivou část 
vývoz z České republiky. Česká republika vyváží zejména kosmetické přípravky, stroje 

                                                 
43

 Viz § 3 zákona č. 151/2010 Sb., zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 
do zahraničí a o změně souvisejících zákonů  
44

 Viz § 3 zákona č. 151/2010 Sb., zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 
do zahraničí a o změně souvisejících zákonů  
45

 V Mongolsku se nachází celkem 69 druhů nerostných surovin. Nevýhodou je, že se těží povrchově. Nerostné 
suroviny Mongolska, http://www.enviweb.cz/clanek/regeo/ 95709/nerostne-suroviny-mongolska/ 
46

 Nerostné suroviny Mongolska. Enwiweb. 2015. http://www.enviweb.cz/ clanek/ regeo/95709/nerostne-
suroviny-mongolska/ 
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k výrobě nápojů a potravin, zdravotní pomůcky, stroje na filtraci vody, trubky a potrubí, pivo. 
Dovoz tvoří hlavně textilní výrobky. V Mongolsku působí přímo či má své zastoupení mnoho 
společností z České republiky, které těží z ekonomického boomu a aktivně podnikají. Napří-
klad český výrobce šperků: 1. Primossa Corporation působí v Mongolské republice. Zakoupila 
společnost AUM, jejímž prostřednictvím těží zlato, staví obytné komplexy. Vloni získala kon-
trakt na dovoz černého uhlí z pánve Tavan Tolgoi na hranice s Čínskou lidovou republikou. 
Další společností, která podniká v těžbě nerostných surovin je Uranium Industry, která po 
několikaletém snažení získala v mezinárodní konkurenci těžební licenci na těžbu uranu. Dále 
se snaží získat průzkumné licence na další naleziště, čímž by měla přístup k zásobě 120 000 
tun uranu. Přednostní právo na vytěženou surovinu má Česká republika, v případě nezájmu 
ze strany společnosti ČEZ, by putovala na komoditní burzu. Těžba má začít v roce 2017.47 
  
4.1.2 Humanitární a rozvojová pomoc České republiky 
 

Stát Mongolsko (Mongolsko) je tradičním příjemcem zahraniční rozvojové pomoci 
České republiky. V souladu se schválenou Koncepcí Zahraniční rozvojové spolupráce patří 
Mongolsko mezi prioritní partnerské země. Spolupráce se bude soustředit do sektorů ener-
getiky, obchodu a dalších služeb, zásobování vodou a sanitace a zemědělství lesnictví a rybo-
lovu. Dále se zaměří na potřeby v oblasti vzdělávání, sociální infrastruktury a služeb, zdra-
votnictví. Česká republika realizovala bilaterální projekty v období 1996 – 2010 ve výši 
328,5 milionů korun, v období 2011 – 2014 ve výši 119,2 milionů korun. Rozvojová spoluprá-
ce dosáhla v roce 2010 – 129 milionů korun, 2011 – 76,3 milionů korun, 2012 – 79 milionů 
korun, 2013 – 69,8 milionů korun, 2014 – 56,6 milionů korun. Do roku 2017 bude 
v souvislosti s vývojem v Ukrajinské republice ukončena rozvojová spolupráce České republi-
ky v Mongolsku.48 
 Přehled probíhajících nebo již realizovaných projektu v Mongolsku v období 2012 – 
2016: 
 

• Geologické mapování 1 : 50 000 a zhodnocení ekonomického potenciálu vybrané ob-
lasti Západního Mongolska. 

• Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan. 

• Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chuvsgul. 

• Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží. 

• Rozvoj systému umělé inseminace pro zvýšení užitkovosti skotu. 

• Zvyšování kvality výuky na mongolské Státní zemědělské univerzitě.  

• Inovace výuky elektrických pohonů v bakalářské a magisterské etapě studia na mon-
golské Vědecké technické univerzitě. 

• Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru. 

                                                 
47

 Mongolsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Bussinesinfo. 2015.  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mongolsko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18678.html/ 
48

 Přehled projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Mongolsku. Ministerstvo zahraničních věcí České republi-
ky. 30. 9. 2015. http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/ 
programove_zeme/mongolsko/prehled_projektu_zrs_cr_v_mongolsku.html/ 
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• Podpora ekologičtějších a energeticky úspornějších materiálů a postupů ve stavebnic-
tví, Charita České republiky. 

• Podpora hospodářského rozvoje venkova v provinciích Selenge a Zavchan. 

• Jeden svět na školách – výchova k lidským právům prostřednictvím dokumentárních 
filmů. 

• Rozvoj organizací občanské společnosti za účelem podpory dodržování lidských práv 
v mongolských věznicích. 

• Poskytnutí stipendií ke studiu na vysoké škole v České republice 2013 – 2016, celkem 
11.49 
 

4.2 Republika Kyrgyzstán 
 
4.2.1 Geografické a ekonomické ukazatele 
 

Kyrgyzská republika, leží ve střední Asii. Má rozlohu 198 500 kilometrů čtverečních 
(km2), počet obyvatel 4,8 milionů (2015, hustota 2,6 obyvatel na kilometr čtverečný). Hlav-
ním městem je Biškek. Hrubý domácí produkt dosahuje výše 1 435 amerických dolarů na 
obyvatele, roste nevyrovnaně od 1,7 do 10 %. Ekonomika Kyrgyzské republiky patří mezi 
méně rozvinuté a je závislá na technické a rozvojové pomoci světových organizací a bilate-
rálně především Čínské lidové republiky, potenciálně Turecké republiky. Hlavní průmyslová 
odvětví jsou těžební, strojírenský, potravinářský a textilní. Kyrgyzská republika je vývozcem 
nerostných surovin, zejména těžba zlata v dole Kumtor, který je významným příjmem státní-
ho rozpočtu. Dále se zde těží ropa, zemní plyn, černé uhlí, uran, rtuť, antimon. Kyrgyzská 
republika má také velké zásoby stříbra, železné rudy, wolframu, vzácných kovů a olova.50  

Bilance vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou se po-
hybuje v posledních letech do 10 milionů amerických dolarů (USD), v roce 2014 však dosáhla 
23,5 milionů USD. Z toho vývoz z České republiky činil 13,8 milionů USD a dovoz 9,6 milionů 
USD. Kyrgyzská republika vyváží do České republiky nástroje, náčiní, potravinářské přípravky, 
gumy, pryskyřice, oděvy, výrobky chemických sloučenin kovů. Česká republika vyváží do Kyr-
gyzské republiky výrobky chemických sloučenin kovů, výrobky ze dřeva, zbraně a střelivo, 
optické přístroje, nápoje, sklo, výrobky z hliníku apod. Vzájemná obchodní bilance má ros-
toucí potenciál, obě strany mají zájem na rozšíření bilaterální hospodářské spolupráce.51 
 

                                                 
49

 Přehled projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Mongolsku. Ministerstvo zahraničních věcí České republi-
ky. 30. 9. 2015. http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/ 
programove_zeme/mongolsko/prehled_projektu_zrs_cr_v_mongolsku.html/ 
50

 Zásoby nerostných surovin v Kyrgyzstánu činí např. uhlí 2 300 tisíc tun, olova cca 250 000 tun, wolframu 
130 000 tun. Dále má zásoby granitu a mramoru. Dobývá se tam 1,5 % celkového objemu palivo-energetických 
zdrojů Střední Asie. Nerostné bohatství Kyrgyzstánu. Enviweb. 2013.  
http://www.enviweb.cz/clanek/regeo/95033/nerostne-bohatstvi-kyrgyzstanu/ 
51

 Kyrgyzstán. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/index.html/ 
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4.2.2 Humanitární a rozvojová pomoc České republiky 
 
Rozvojová pomoc rok 2010 – 16,7 milionů korun, 2011 – 18,2 milionů korun, 2012 

– 6,2 milionů korun, 2013 – 4,8 milionů korun, 2014 – 4,9 milionů korun. Humanitární pomoc 
nebyla od roku 2010 doposud Českou republikou poskytnuta.  

Přehled realizovaných nebo probíhajících rozvojových projektů České republiky 
v Kyrgyzské republice:  
 

• Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitoro-
vacího programu, 

• Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách pro handicapované 
děti v Kyrgyzské republice,  

• Projekty: „Projekt odpadních vod Talas“, „Biškek pevné odpady – rozvojový program, 

• Vláda České republiky též poskytuje granty pro studium na vysokých školách v České 
republice. Pro akademický rok 2014 – 2015 poskytla 5 grantů pro vzdělávací progra-
my, specializace zemědělství, dopravní inženýrství, ekologie a lékařství, 

• S pomocí Czech Trust Fund v Kyrgyzské republice realizuje několik projektů k energe-
tické efektivnosti, 

• Český svěřenecký fond v roce 2015 podpořil projekt posilování kapacit Národního sta-
tistického úřadu v oblasti ekosystémového účetnictví.52  

 
4.3  Zambijská republika 
 
4.3.1 Geografické a ekonomické ukazatele 

 
Zambijská republika, je největším vnitrozemským státem Afriky. Má rozlohu 752 614 

kilometrů čtverečních, 14,5 milionů obyvatel. Hlavní město je Lusaka. Jedná se o stát, kde 
hrubý národní produkt dosahuje 1 845 amerických dolarů na obyvatele (2013) a každým 
rokem se zvyšuje o 5 – 6 %. Průmysl je založen převážně na těžbě a zpracování nerostných 
surovin. Zemědělství, dříve velmi zaostalé, roste rychlým tempem a v současné době je Zam-
bijská republika čistým vývozcem potravin. I přes ekonomický růst země, stále 60 % obyvatel 
žije pod hranici chudoby. Země je významným vývozcem mědi, která se těží v měďném pásu 
Copperbelt dále zinku, kobaltu a olova.53 

Bilance vzájemného zahraničního obchodu je dlouhodobě aktivní, mimo roku 2012  
a dosahuje výše 6 milionů amerických dolarů. Problémem je, že se jedna pouze o jednorázo-
vé dodávky a nedaří se uzavírat dlouhodobější kontrakty. Hlavními položkami vývozu České 
republiky do Zambijské republiky patří stroje a zařízení pro určitá odvětví průmyslu, kotle na 
výrobu páry, telekomunikační zařízení, textilní stroje, zařízení ke zpracování kovů, zbraně  

                                                 
52

 Souhrnná teritoriální informace. Czechtrade. 30. 9. 2008.  
http//servicesczechtrade.cz/pdf/sti/kyrgyzstan-2008-09-30.pdf/ 
53

 Zambie. Afrikaonline. 2008. http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku= 2008022201/ 
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a munice a další. Dovoz ze Zambijské republiky tvoří zejména živá zvířata, suroviny rostlinné-
ho původu (bambus, semena ap.), květiny, svíčky, deštníky, káva a další.54 
  
4.3.2 Humanitární a rozvojová pomoc České republiky 
 

Za posledních deset let dosáhla rozvojová pomoc České republiky Zambijské republi-
ce výše 60 milionu korun. Pro přehled dosáhla v období 2010 – 2017 (v milionech korun) 
výše v roce 2010 – 14,9, 2011 – 9,6, 2012 – 16,1, 2013 – 15,5, 2014 – 14. Podle Koncepce 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na léta 2010 – 2017 patří Zambijská repub-
lika mezi země, v nichž bude spolupráce pokračovat v jiném rozsahu a zaměření než v před-
chozím programovém období. Prioritními sektory rozvojové spolupráce se v roce 2014 
v Zambijské republice staly sektory zemědělství – podpora chovu skotu, zdravotnictví – pod-
pora primární zdravotní péče a vzdělávání. Do roku 2013 patřila mezi předměty rozvojové 
spolupráce také podpora sociální infrastruktury. Projekty byly nebo jsou realizovány Českou 
rozvojovou agenturou nebo zastupitelským úřadem v Harare.55 
 Přehled realizovaných nebo probíhajících rozvojových projektů České republiky 
v Zambijské republice: 
 

• Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež v Mongu. 

• Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot farmářů. 

• Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii Zambie II. 

• Podpora zdrojů obživy skrze učňovské a podnikatelské vzdělávání a podpora zlepšení 
zdrojů příjmů v oblastech přesídlení Mayukwayukwa a Meheba. 

• Udržitelná péče o sirotky v západní Zambii. 

• Učňovské vzdělávání pro sociálně ohrožené děti Katongo. 

• Podpora umělé inseminace a zvýšení užitkovosti místních plemen skotu. 

• Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu pro drobné farmáře 
v Zambijské republice. 

• Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii. 

• Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii Zambie. 
 

Kromě projektů v gesci České rozvojové agentury realizuje menší projekty 
v Zambijské republice též Zastupitelský úřad České republiky v Harare. V roce 2014 byly rea-
lizovány dva projekty zaměřené na oblasti vzdělávání a péče o ohrožené děti. Česká republi-
ka nabízí zambijským občanům vysokoškolská stipendia.56 

                                                 
54

 Zambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Ministerstvo zahraničních věcí České re-
publiky. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/zambie/ ekonomi-
ka/ekonomicka_charakteristika_zeme.html/ 
55

 Zambie: Zahraniční vztahy – rozvojová spolupráce. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.  
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/dalsi_zeme/zambie_
prehled_projektu_zrs_cr.html/ 
56

 Projekty Zambie. Česká rozvojová agentura. http://www.czda.cz/cra/projekty/zambie.html/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Josef Vrtěna, Evropská surovinová iniciativa (2018_C_01) 

  

 

24 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

5.  Neenergetické suroviny kritické pro Evropskou unii  
 

Suroviny jsou zásadní pro ekonomiku členských států Evropské unie, dále jsou ne-
zbytné pro udržení a zlepšení kvality života. V posledních letech došlo k rychlému nárůstu 
počtu použitých materiálu napříč produkty. Zajištění spolehlivého a nezkresleného přístupu 
k některým surovinám vyvolává v rámci Unie a ve světě znepokojení. V důsledku těchto 
okolností došlo k nutnosti řešení nedostatku materiálu na úrovni Evropské unie. Kritické su-
roviny mají velký hospodářský význam pro Unii, který je spojen s vysokým rizikem při zajiště-
ní jejich dodávek.57  

Na seznamu neenergetických surovin kritických pro Evropskou unii jsou: antimon, be-
ryllium, boráty, ferosilikáty, fluorit, fosfátové rudy, galium, germanium, hořčík, chróm, indi-
um, kobalt, koksovatelné uhlí, kovy platinové skupiny, magnesit, niob, prvky vzácných zemin, 
přírodní grafit a wolfram.  

Následující část se bude věnovat základní charakteristice těchto surovin, jejich hos-
podářským využitím, zásobami a těžbou ve světě a v Evropské unii. 

 
5.1  Antimon 
 

Antimon (Sb, protonové číslo 51) je stříbřitě bílý, lesklý, velmi křehký kov. Většinou se 
vyskytuje jako doprovodný kov v rudách olova, mědi a stříbra. Krystalický ryzí antimon se 
vyskytuje v přírodě vzácně. Obsah antimonu v zemské kůře je pouhých 0,2 částic na jeden 
milion (ppm).58 Nejdůležitější užitkové minerály antimonu jsou antimonit, tetraedrit, jame-
sonit, stibikonit, kermesit a bindheimit.59 

Těžba a zásoby: V roce 2012 dosáhla těžba nerostů antimonu hodnoty 180 kilotun. 
Největším producentem, s roční těžbou 150 kilotun je Čínská lidová republika. Největší těži-
telné zásoby antimonových rud má Čínská lidová republika (950 kilotun), Ruská federace 
(350 kilotun), Bolívie (310 kilotun), Republika Tádžikistán (50 kilotun) a Jihoafrická republika 
(27 kilotun). Velké, doposud neověřené naleziště rud antimonu je v Laoská lidově demokra-
tická republice. Celosvětové těžitelné zásoby antimonu jsou 1,8 megatun čistého kovu.60 

                                                 
57

 Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě – Iniciativa v oblasti surovin: uspokojení kritických potřeb pro 
růst a zaměstnanost v Evropě {SEK(2008) 2741}. Evropská komise. 2008. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0699 
58

 Ppm (Parts per milion), česky částic či dílů na jeden milion (celku) 
59

 Antimon: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/51.html#vlastnosti/ 
60

 Antimon: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/51.html#vlastnosti/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Josef Vrtěna, Evropská surovinová iniciativa (2018_C_01) 

  

 

25 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Antimon.61 

 
 
Použití: Je jako vytvrzovač olova v bateriích, dále v jiných slitinách. Sloučeniny anti-

monu se používají při výrobě smaltů, nátěrových barev, v pyrotechnice, medicíně a při vul-
kanizaci kaučuku. Největší množství, okolo 60 % produkce primárního antimonu, zpomalova-
čů hoření některých druhů plastů.62 

 
5.2 Beryllium 
 

Beryllium (Be, atomové číslo 4) je lesklý, ocelově šedý, velice tvrdý kov. Průměrný ob-
sah beryllia v zemské kůře je 2,8 částic na jeden milion (ppm). V přírodě se elementární be-
ryllium jako prvek nevyskytuje, nalézá se pouze ve sloučeninách. Nejznámějšími minerály 
beryllia jsou beryl, rudy fenakit, behoit, bromelit, nejdůležitějším užitkovým minerálem be-
ryllia je v současnosti sorosilikát a bertrandit. Nejvyšší obsah Be (36 %) se nachází v bromeli-
tu, celkem je známo přes 100 nerostů s obsahem tohoto prvku.63  

Těžba a zásoby: Ověřené světové zásoby beryllia činí 80 000 tun, z toho se 52 000 tun 
nachází v bertranditu ve Spojených státech (Gold Hill a Spor Mountains v Utahu, poloostrov 
Seward na Aljašce). V roce 2012 dosáhla světová produkce beryllia hodnoty 230 tun, z toho 
se 200 tun čistého kovu vyprodukovaly ve Spojených státech amerických.64 
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 500g Antimon Granulat zum Legieren von Blei. Stifters-gunflints.de. http://www.stiftersgunflints.de/ 
shop/detail.php?item=2685&d=d_SB_710_500g_Antimon_Granulat__zum_Legieren_von_Blei.php/ 
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 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – antimon. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-
206-6. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html# ANTIMON/ 
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 Beryllium: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/4.html#vlastnosti/ 
64

 Berryllium: Výskyt v přírodě. Prvky.com. http://www.prvky.com/4.html#vyskyt/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Josef Vrtěna, Evropská surovinová iniciativa (2018_C_01) 

  

 

26 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ilustrace: Beryllium.65 
 

  
  
  Použití: Beryllium je vyhledávaným kovem v metalurgii. V mnoha slitinách je nena-
hraditelné (např. slitina mědi s 2 % beryllia – beryliový bronz). Přídavek beryllia zvyšuje tvr-
dost mědi, přidává se do manganových, hliníkových a titanových slitin pro výrobu namáha-
ných součástí letadel a raket. Používá se i na výrobu nejiskřivých nástrojů do dolů. Beryllium 
je konstrukční materiál na stavbu jaderných reaktorů, je nejúčinnějším neutronovým mode-
rátorem a reflektorem.66  
 
5.3  Boráty  

 
Bor (B, atomové číslo 5) je černošedá, velmi tvrdá látka. Amorfní bor je hnědá, práš-

kovitá látka, vysoce chemicky odolný. V přírodě se elementární bor jako prvek nevyskytuje. 
K známým minerálům boru patří borax, kernit, kaliborit, kotoid, pro průmyslovou těžbu má 
dnes v celosvětovém měřítku rozhodující význam nerost colemanit. Mezi další přírodní zdro-
je boru patří minerály ludwigit, hydroboracit. Nejvyšší obsah boru (25,57 % B) má diomig-
nit.67 
 Těžba a zásoby: V roce 2012 dosáhla světová produkce boru hodnotu 4,3 megatun, 
největším světovým výrobcem boru je Turecká republika s roční produkcí 2,5 megatun, dru-
hý největší producent boru je s roční výrobou 600 kilotun Argentinská republika, v Chilské 
republice bylo vyrobeno 500 kilotun, v Ruské federativní republice 400 kilotun a v Peru 300 
kilotun. Největší zásoby boru jsou v Turecké republice, Spojených státech amerických, Ruské 
federaci a Chilské republice. Celosvětové zásoby boru jsou odhadnuty na 210 megatun.68 

Použití: Zejména ve sklářství (skelná vlákna, borokřemičitanová skla) a keramice 
(emaily). Dále se používá při výrobě mýdel a detergentů, v metalurgii neželezných kovů 
a žáruvzdorných materiálů. Boridy kovů se uplatňují jako materiál na lopatky turbín, vnitřní 
povrchy spalovacích komor a raketových trysek. Jaderné využití bóru neutronové štíty a kon-
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 Beryllium metal. 4imimg.com. 
https://4.imimg.com/data4/XS/LG/MY-2668432/beryllium-metal-250x2530.jpg/ 
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 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – beryllium. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-
206-6. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html# BERYLLIUM/ 
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 Bor: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/5.html#vlastnosti/ 
68

 Bor: výskyt. Prvky.com. http://www.prvky.com/5.html#vyskyt/ 
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trolní tyče v jaderných reaktorech. Karbid bóru je brusivem a leštivem kovů, používá se 
v obložení brzd, neprůstřelných vestách a ochranných štítech bojových letadel.69  
 

Ilustrace: Bor.70 
 

 
 
5.4 Ferosilikáty71 

 
Křemík (Si, atomové číslo 14) je modrošedá, křehká, značně tvrdá látka. 

V přírodě se křemík vyskytuje výhradně ve sloučeninách. Nejdůležitějším minerálem křemíku 
je křemen – SiO2. Křemík je po kyslíku druhý nejrozšířenější chemický prvek na Zemi. Obsah 
křemíku v zemské kůře je 26 % hmotnost. Nejvyšší obsah křemíku ze všech nerostů (70,04 % 
Si) má moissanit, celkem je známo přes 1 400 minerálů s obsahem křemíku, nejčastěji se 
jedná o křemičitany – silikáty. Výskyt křemíku ve formě silicidů je vzácný, je známo pouze 
několik silicidů těžkých kovů, např. mavlyanovit, xifengit nebo fersilicit.  

Těžba a zásoby: V roce 2011 v tisících tun – Australské společenství 33, Brazilská fe-
derativní republika 210, Čínská lidová republika 1050, Francouzská republika 112, Norské 
království 150, Spojené státy americké 143, dále Německá spolková republika, Ruská federa-
ce, Jihoafrická republika, Španělské království. 

Využití: Největší využití nachází křemík ve formě svého oxidu při výrobě skla, porce-
lánu a stavebních hmot, zejména cementu. Křemičitý úlet významným způsobem zvyšuje 
pevnost betonu. Beton s přídavkem mikrosiliky je také mnohem odolnější proti působení solí 
chloru. Karbid křemíku se využívá k výrobě řezných a brusných materiálů a nalézá další využi-
tí v technické keramice. Některé sloučeniny křemíku slouží k výrobě hydrofobizačních pro-
středků, které se nejčastěji používá ve stavebnictví, výrobě stavebních hmot a v textilním 
průmyslu. Velmi významné je využití čistého křemíku pro výrobu polovodičů. Polovodičové 
vlastnosti křemíku se využívají při konstrukci fotovoltaických solárních elektráren. 
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 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – bor. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6. 
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_nerud.html#BOR (BORÁTY)/ 
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 Bor. Wikmedia. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/ 
Boron_R105.jpg/200px-Boron_R105.jpg/ 
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 Křemík. Prvky.com. http://www.prvky.com/14.html/ 
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  Ilustrace: Křemík.72 
 

 
 
5.5 Fluorit73  
 
  Fluor (F, atomové číslo 9), je žlutozelený plyn pronikavého zápachu. V kapalném sku-
penství se vyskytuje jako světle žlutá kapalina. Průměrný obsah fluoru v zemské kůře je 
0,0585 %. V přírodě se elementární fluor jako prvek, díky své značné reaktivitě, nevyskytuje. 
Nejdůležitějšími užitkovými nerosty fluoru jsou minerály fluorit (kazivec), kryolit, nejvyšší 
obsah fluoru (73,24 % F) má minerál griceit, barberit obsahuje 72,5 % fluoru a ferucit obsa-
huje 69,2 % fluoru.  

Těžba a zásoby: V roce 2011 dosáhla celosvětová těžba všech užitkových minerálů 
fluoru hodnotu 6,5 megatun. Největším producentem je s roční těžbou 3,3 megatun Čínská 
lidová republiky, 1 megatunu se vytěžilo ve Spojených státech mexických, 430 kilotun 
v Mongolské lidové republice a 270 kilotun v Jihoafrické republice. Celosvětové ověřené zá-
soby nerostů fluoru jsou 240 megatun. Největším evropským producentem fluoritu je s roční 
těžbou 132 kilotun Španělské království, 60 kilotun fluoritu se těží v Německé spolkové re-
publice a 26 kilotun ve Spojeném království. 

Využití: Fluorované polymery slouží k výrobě hydrofobizačních prostředků pro sta-
vebnictví a textilní průmysl. Fluoridy se přidávají jako desinfekce do zubních past a slouží 
k ochraně dřeva před hnilobou. Fluorid se využívá k přípravě inertní atmosféry při odlévání 
hořčíkových slitin, ve směsi s dusíkem nebo argonem slouží k odstraňování vodíku a dalších 
nežádoucích prvků, které způsobují poréznost hliníku a mědi.  
 

Ilustrace: Fluorit.74 
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 Křemík. Topgeo Shop. http//www.topgeo-shop.cz/ 
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 Fluor. Prvky.com. http://www.prvky.com/9.html/ 
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 Fluorit, Extra, 98 g, Francie – Arbouet. http://desire-minerals.cz/img/p/3503-13392-large.jpg/ 
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5.6 Fosfátové rudy  
 
  Fosfor75 (P, atomové číslo 15), se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách, nejrozší-
řenější jsou soli kyseliny fosforečné – fosforečnany. Průměrný obsah fosforu v zemské kůře 
je 0,12 %. Nejdůležitější minerály fosforu jsou apatit a fosforit. Nejvyšší obsah fosforu (26.75 
%) ze všech minerálů má nerost lithiofosfát.76 

Těžba a zásoby: V roce 2010 činil globální trh s fosfátovými rudami 54 milionů tun. 
Největší zásoby jsou v Marockém království, Čínská lidová republika je dominantním dodava-
telem. Podíl Čínské lidové republiky byl 38 %, Spojené státy americké 17 % a Maroko 15 % na 
světové produkci v roce 2010. Celosvětové zásoby fosfátu činily v roce 2013 celkem 76 me-
gatun.77 

Použití: Okolo 95 % získaných surovin fosforu jde na výrobu hnojiv. Ze zbylých 5 % se 
vyrábí kyselina fosforečná nebo fosfor, užívané v chemických výrobách. Sloučeniny fosforu 
mají další použití v keramice, sklářství, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, barvíř-
ství, při výrobě papíru.78  
 

Ilustrace: Fosfor.79 
 

   
 
5.7  Gallium80  

 
Gallium (Ga, protonové číslo 31), je bílý, lesklý, měkký, tažný kov. V přírodě je velmi 

vzácné, doprovází hliník, bývá izomorfní příměsí zinku, ve stopových množstvích je obsaženo 
v uhlí. Průměrný obsah galia v zemské kůře je 19 částic na jeden milion (ppm). Mezi známé 
minerály gallia patří gallit, sohngeit nebo galobeudantit. Nejvyšší obsah galia (59,93 % Ga) 
má nerost tsumgalit. 

Těžba a zásoby: V roce 2011 činila těžba 404 tun, z toho Čínská lidová republika 
280 tun, Německá spolková republika 40 tun, Republika Kazachstán 25 tun, Ukrajinská re-
publika 15 tun, Japonsko 10 tun, Ruská federace 10 tun, Maďarská republika 8 tun. Celosvě-
tové zásoby činily 1 070 megatun, Řecká republika 600 megatun, Maďarská republika 300 
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 Chemický prvek fosfor je znám v několika formách, mezi hlavní alotropické modifikace fosforu patří bílý, 
červený, červený a fialový fosfor. Fosfor: vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/15.html#vlastnosti/ 
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 Fosfor: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/15.html#vlastnosti/ 
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 Fosfor: Výskyt v přírodě. Prvky.com. http://www.prvky.com/15.html#vyskyt/ 
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 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – fosfor. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6. 
Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_nerud.html#FOSFOR/ 
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 Červený fosfor 200 x 121. Zschemie. http://www.zschemie.euweb.cz/fosfor/fosfor2.html/ 
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 Gallium. Prvky.com. http://www.prvky.com/31.html/ 
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megatun, dále má významné zásoby Turecká republika, Rumunsko, Francouzská republika, 
Italská republika a Španělské království. 
  Využití: Používá se k pokovování vysoce kvalitních zrcadel, k výrobě polovodičů, ferri-
tů a speciálních slitin s velmi nízkou teplotou tání.81 Sloučeniny gallia se používají k výrobě 
LED diod a mnoha dalších elektronických součástek. Gallium se používá k legování plutonia, 
zlepšuje jeho mechanické vlastnosti (tvářitelnost a obrobitelnost), nutnou k výrobě jader-
ných zbraní. Význam má při konstrukci tenkovrstvých fotocitlivých článků CIGS, které jsou 
základní součástí moderních trubicových fotovoltaických panelů (složení měď, indium, galli-
um a selen). 
 

Ilustrace: Gallium.82  
  

 
  
5.8  Germanium  
 

Germanium (Ge, protonové číslo 32), je šedobílá, lesklá a křehká látka.  
V přírodě se germanium nejčastěji vyskytuje jako izomorfní náhrada zinku ve sfaleritu, 
v některých druzích uhlí a vzácně v minerálech germanit, argyrodit, argutit, otjisumeit a ve 
27 dalších nerostech germania. Nejvyšší obsah germania (69.41 % Ge) má argutit, 53.91 % 
Ge obsahuje eyselit. Průměrný obsah germania v zemské kůře je 1,4 ppm.83 

Těžba a zásoby: Světová roční produkce germania v roce 2012 činila 128 tun. Nejvíce 
germania (90 tun) se vyrobilo v Čínské lidové republice, produkce Ruské federace germania 
činila 5 tun, ve Spojených státech amerických se vyrobily 3 tuny. Na světových trzích se ko-
vové germanium o čistotě 99,99 % v roce 2011 prodávalo za průměrné ceny 1 650 americ-
kých dolarů za kilogram (USD/kg). Oxid germaničitý se obchodoval za průměrnou cenu 1 400 
USD/kg.84 

Využití: Monokrystaly velmi čistého germania se díky polovodičovým vlastnostem 
používají v elektrotechnice (radary, tranzistory). V optice se germanium využívá díky tomu, 
že propouští infračervené záření. Germaniové generátory mění teplo na elektrickou energii. 
Zajímavé je jeho využití v umělých granátech.85  
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 Slitina galia s indiem taje již při 16°C. Slitina galistan (Ga, In, Sn) má teplotu tání -20°C a používá se jako ná-
hrada rtuti v teploměrech. Slitina galia s cínem a bismutem se používá na zubní plomby. Gallium. Prvky.com.  
http://www.prvky.com/31.html/ 
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 Gallium. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Gallium/ 
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 Germanium: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/32.html#vlastnosti/ 
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 Germanium: Výroba. Prvky.com. http://www.prvky.com/32.html#vyroba/ 
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 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – germanium. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-
206-6. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#GERMANIUM/  
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  Ilustrace: Germanium.86 
 

   
 
5.9  Hořčík  
 

Hořčík (Mg, protonové číslo 12), je stříbřitě bílý, lesklý a poměrně měkký kov, (tvrdost 
podle Mohse je 2,5). Nejvyšší obsah hořčíku (60,3 % Mg) má minerál periklas, celkem bylo 
mineralogicky popsáno 900 nerostů s obsahem hořčíku.87  

Těžba a zásoby: Světová roční těžba hořčíkových minerálů dosahuje hodnoty 10 me-
gatun. Největším producentem kovového hořčíku je s roční výrobou 640 kilotun Čínská lido-
vá republika, v Ruské federaci se v roce 2012 vyrobilo 37 kilotun a ve Státě Izrael 30 kilotun.  
V Evropě se nejvíce hořčíku vyrábí v Republice Srbsko – 2 kilotuny.88 

Využití: Hořčík je o 40 % lehčí než hliník, proto mají jeho slitiny široké využití.89 Jsou 
vhodným konstrukčním materiálem pro výrobu letadel, automobilů, motorek, cisteren. Slou-
čeniny hořčíku se využívají jako žáruvzdorné hmoty, vyrábí se z nich speciální cementy, umě-
lé mramory, slouží jako plniva do papíru, kaučuku a barev.90  
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 Germanium. Elements. http://images-of-elements.com/germanium.php/ 
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 Hořčík: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/12.html#vlastnosti/ 
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 Hořčík: Výskyt. Prvky.com. http://www.prvky.com/12.html#vyskyt/ 
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 Mezi nejdůležitější a nejstarší hořčíkové slitiny patří dural (Mg+Al+Cu+Mn), elektron (Mg+Al+Zn+Mn) a mag-
nalium (Mg+Al). Moderní slitiny hořčíku obsahují příměsi i dalších prvků. Velmi často používaná hořčíková sliti-
na s označením AE42 obsahuje kromě 4 % hliníku také cca 2,5% neodymu, komerčně úspěšná slitina ZE41 ob-
sahuje 4,2 % zinku a 1,2 % neodymu. Další technicky využívané hořčíkové slitiny jsou AZ91, AM20, AM50, 
AM60, AS21, ZC63, EZ33, QE22, WE54. Hořčík se také používá k výrobě biodegradovatelných lékařských implan-
tátů (slitiny Mg-Ca nebo Mg-Zn-Ca). Hořčík. Prvky.com. http://prvky.com/12.html/ 
90

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – hořčík. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6.  
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#HOŘČÍK/ 
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Ilustrace: Hořčík.91 
 

  
  
5.10  Chróm  
  

Chróm (Cr, protonové číslo 24), je bílý, lesklý, křehký, neobyčejně tvrdý kov (podle 
Mohsovy stupnice dosahuje hodnoty 8,5). Průměrný obsah chromu v zemské kůře je 
102 částic na jeden milion (ppm). V přírodě se chrom vyskytuje nejčastěji v rudách chromit, 
krokoit, uvarovit, brezinait, carlsbergit, tongbait, tarapacait. V přírodě se chrom občas nalézá 
jako ryzí kov, z minerálů má nejvyšší obsah chromu (87,47 % Cr) vzácný minerál ferchro-
mid.92  

Těžba a zásoby: V roce 2012 dosáhla světová těžba chromitu 24 megatun, nejvíce se 
vytěžilo v Jihoafrické republice – 11 megatun, Indická republika vyprodukovala 3,8 megatun, 
Republika Kazachstán 3,8 megatun a Turecká republika 1,8 megatun. V Evropě je největším 
producentem chromitu s roční těžbou 600 kilotun Finská republika. Ověřené celosvětové 
zásoby jsou 480 megatun, odhad množství všech těžitelných rud chromu se pohybuje okolo 
12 miliard tun.93 

Využití: Převážně v metalurgii (asi 85%), v chemickém průmyslu (10 %), jako žá-
ruvzdorný materiál (3 %) a jako písky ve slévačských formách (3 %). Chrom se používá při 
ochraně železa proti korozi a do chromových a chrom-niklových ocelí. Jeho sloučeniny mají 
využití při barvení skla, porcelánu a kovů, při barvení tkanin a činění kůží. Má toxické účin-
ky.94  
 

                                                 
91

 Hořčík. Zschemie. http://www.zschemie.euweb.cz/prvky_II/prvky_II4.html/ 
92

 Chrom: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/24.html#vlastnosti/ 
93

 Chrom: Výskyt v přírodě. Prvky.com. http://www.prvky.com/24.html#vyskyt/ 
94

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – chrom. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6.  
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#CHROM/ 
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Ilustrace: Chrom.95 
   

  
 
5.11  Indium  
 

Indium (In, protonové číslo 49), je stříbrobílý, lesklý, velmi měkký kov. Průměrný ob-
sah india v zemské kůře je 0,25 částic na jeden milion (ppm). Nejvyšší koncentrace india jsou 
známy ze žilných a metasomatických ložisek cínových rud. Pro průmyslovou výrobu má však 
praktický význam pouze jeho výskyt ve formě pevných roztoků ve sfaleritu. Přírodní indium 
je radioaktivní. Mezi minerály s obsahem india patří damiaoit, indit, yixunit, kadmoindit, 
roquesit, abramovit nebo laforetit. Nejvyšší obsah india ze všech známých nerostů má dzha-
lindit, který obsahuje 69,2% india.96 

Těžba a zásoby: Světové zásoby těžitelného india doposud nebyly kvalifikovaně od-
hadnuty. Podle průzkumů zveřejněných v roce 2009 bylo perspektivní ložisko rud s obsahem 
india objeveno na saské straně Krušných hor. V roce 2012 se celosvětově vytěžilo 670 tun 
india. Největším producentem india je Čínská lidová republika 390 tun, Jižní Korea 70 tun, 
Japonské království 70 tun, Kanada 70 tun a Belgické království 30 tun. Cena india si na svě-
tových trzích drží stále vysokou úroveň, v roce 2012 se 1 kilogram kovového india 
o čistotě 99,99 % obchodoval za průměrnou cenu 510 amerických dolarů.97 

Využití: Indium se používá na galvanické pokovování ložisek leteckých motorů. Indi-
um slouží k pájení polovodičových přípojů za nízkých teplot a výrobu nejkvalitnějších zrca-
del. Dále se využívá k výrobě tenkovrstvých fotoelektrických článků CIGS pro trubicové foto-
voltaické panely, LED diody, LCD displeje, dotykové obrazovky a další polovodičové součást-
ky.98  
 

                                                 
95

 Chromium. Chemicool. http://www.chemicool.com/elements/chromium.html/ 
96

 Indium: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/49.html#vlastnosti/ 
97

 Indium: Těžby a zásoby. Prvky.com. http://www.prvky.com/49.html#zasoby/ 
98

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – kobalt. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6. 
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html# 
STOPOVÉ PRVKY/ 
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Ilustrace: Indium.99 
  

 
 
5.12 Kobalt 
 

Kobalt (Co, protonové číslo 27), je lesklý, šedý, velmi tvrdý a pevný kov, má feromag-
netické vlastnosti. V přírodě se kobalt vyskytuje vždy v přítomnosti niklu. Průměrný obsah 
kobaltu v zemské kůře se pohybuje pod 0,01 částic na jeden milion (ppm). Důležité kobaltové 
rudy jsou smaltin, linnaeit, carrollit, kobaltin, ale největší praktický význam pro průmyslovou 
výrobu kobaltu mají heterogenit a erytrit. Ze všech nerostů má nejvyšší obsah kobaltu (67,4 
% Co) kobaltpentlandit.100  

Těžba a zásoby: V roce 2012 dosáhla celosvětová těžba kobaltu hodnoty 110 kilotun, 
z toho se 60 kilotun vytěžilo v Republice Kongo, v Kanadě 6,7 kilotun, v Čínské lidové republi-
ce 7 kilotun, v Ruské federaci 6,2 kilotun a 4,5 kilotun v Australském společenství. Význam-
ným producentem kobaltových rud je s roční těžbou 3,7 kilotun Kubánská republika. Celo-
světové těžitelné zásoby kobaltu jsou odhadnuty na 7,5 megatun, z toho se 3,4 megatun 
nalézá v Republice Kongo a 1,2 megatun v Australském společenství. V Evropě se kobaltová 
ruda těží ve velmi malém množství pouze ve Finské republice. Na všech světových nalezištích 
se kobaltonosné minerály těží jako doprovodný produkt při těžbě měděných nebo niklových 
rud. Pouze v ložisku Bou Azzer v Marockém království se těží erytrit, skutterudit a linnaeit 
jako primární nerost. Velmi perspektivní zdroje kobaltu jsou hlubokomořské polymetalické 
konkrece a kobaltonosné kůry na dně Tichého a Indického oceánu (viz kapitola, věnovaná 
uskupení Interoceanmetal).101 
 

Ilustrace: Kobalt.102 

   

                                                 
99

 Indium. Prvky.com. http://www.prvky.com/49.html/ 
100

 Kobalt: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/27.html#vlastnosti/ 
101

 Kobalt: Těžba a zásoby. Prvky.com. http://www.prvky.com/27.html#zasoby/ 
102

 Kobalt. Strategické kovy. http://www.strategickekovy.sk/cz/nase-kovy/kobalt/ 
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Využití: kobalt je důležitou součástí magnetických ocelí, ze kterých se vyrábí perma-
nentní magnety, závaží, chemické přístroje a břity, součásti leteckých motorů atd. Používá se 
v rychlořezných ocelích a jako pojivo tvrdokovů. Radionuklid 60Co jako gama zářič má použití 
v defektoskopii a při ozařování rakovinných nádorů v lékařství. Sloučeniny kobaltu barví sklo 
modře, používají se i v kobaltových smaltech na porcelán a jako katalyzátor v petrochemii.103 
 
5.13 Koksovatelné uhlí  
 
 Koks104 je pevný uhlíkatý zbytek vyrobený z nízkopopelového, nízkosírného černého 
uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při 
teplotách kolem 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké oleje 
a svítiplyn. Má vynikající výhřevnost 29,6 megajoulů na kilogram, v metalurgii jsou významné 
ale i jeho další vlastnosti, především vysoký podíl uhlíku a málo nečistot. Výroba koksu pro-
pojuje těžbu uhlí s výrobou železa a má významný podíl na odbytu uhlí.105  

Těžba a zásoby: V roce 2014 byly hlavními producenty koksovatelného uhlí 
(v megatunách): Čínská lidová republika 567,9, Australské společenství 184,8, Ruská federace 
75,0, Spojené státy americké 75,0, Indická republika 51,4, Kanada 30,6 Republika Kazachstán 
15,3, Ukrajinská republika 12,8, Polská republika 12,3 a Stát Mongolsko 10,3. V roce 2014 
bylo předmětem světového trhu 293,5 megatun koksovatelného uhlí. Největším vývozcem 
koksovatelného uhlí bylo Australské společenství 154 megatun, následovaná Spojenými státy 
americkými 57,2 megatun, Kanadou 31,1 megatun, Ruskou federací 21,1 megatun a Mongol-
skou republikou 10,1 megatun. Nejvíce koksovatelného uhlí dovezly Čínská lidová republika 
62,4 megatun, Indická republika 50,7 megatun, Japonské království 50,7 megatun a Jižní Ko-
rea 33,8 megatun.106  
 
5.14 Kovy platinové skupiny  
 

Kovy platinové skupiny je společný název šesti kovových chemických prvků, jež jsou 
umístěny společně v periodické tabulce. Jedná se o přechodné kovy. Do platinové skupiny 
patří prvky ruthenium, rhodium, palladium (lehké platinové kovy), osmium, iridium a platina 
(těžké platinové kovy). Mají podobné fyzikální a chemické vlastnosti a obvykle se také nachá-
zejí společně v nerostných nalezištích.107  

                                                 
103

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů: kobalt. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6.  
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#KOBALT/ 
104

 Koks vzniká i při zpracování ropy (tzv. petrolejářský koks), kvůli velkému podílu nečistot je však pro výrobu 
železa nevhodný. K přeměně černého uhlí na koks docházelo i sopečnou činností v české části uhelné pánve, 
která měla za následek místní zkoksovatění částí některých uhelných slojí, kterými procházely žhavé vulkanické 
materiály. Takový přírodní koks se nachází například v dole Ostrava a Odra a ve vrtech na Frenštátsku.  
http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/uhli-tradicni-zdroj-energie/koksovatelne-uhli-a-koksovani/ 
105

 Koksovatelné uhlí a koksování. Ostravsko karvinské doly. http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/uhli-tradicni-
zdroj-energie/koksovatelne-uhli-a-koksovani/ 
106

 Surovinové zdroje České republiky – Nerostné suroviny 2015. Ministerstvo životního prostředí. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
107

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – platinová skupina. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-
7342-206-6. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#PLATINOVÉ KOVY/ 
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Osmium108 (Os, protonové číslo 76), je modrošedý, velmi tvrdý a křehký kov. S husto-
tou 22 660 kilogramů na metr kubický je osmium nejtěžší kov na Zemi. Průměrný obsah os-
mia v zemské kůře je 0,0015 částic na jeden milion (ppm). V přírodě se osmium nachází jako 
ryzí kov v platinových rudách, většinou v doprovodu iridia a jako doprovodný kov v řadě mi-
nerálů niklu a mědi. Mezi známé minerály osmia patří např. erlichmanit, roseit, osarsit. Pou-
žívá se do vysoce tvrdých slitin a katalyzátorů. 
 

 Ilustrace: Osmium.109 
  

 
 

Iridium110 (Ir, protonové číslo 77), je stříbřitě bílý, velmi tvrdý a křehký kov. Po osmiu 
je druhý nejtěžší kov na Zemi. Průměrný obsah iridia v zemské kůře je 0,0004 částic na jeden 
milion (ppm). V přírodě se iridium vyskytuje většinou ryzí nebo ve slitině s platinou nebo os-
miem. Mezi známé nerosty s obsahem iridia patří např. chengdeit, cuproiridsit, kashinit, to-
lovkit, gaotait nebo malanit. Zhotovují se z něj laboratorní pícky a termočlánky pro měření 
nejvyšších teplot. Přidává k ostatním platinovým kovům pro zvýšení tvrdosti. Ze slitiny plati-
ny a iridia se zhotovují kontakty svíček motorů a chirurgické nástroje, ze slitiny osmia a iridia 
se zhotovují hroty plnicích per. 
 

                                                 
108

 Osmium. Prvky.com. http://www.prvky.com/76.html/ 
109

 Osmium. Worldmysteries. http://worldmysteries.us/osmium.jpg/ 
110

 Iridium. Prvky.com. http://www.prvky.com/77.html/ 
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Ilustrace: Iridium.111 

   
 
Platina112 (Pt, protonové číslo 78) je šedobílý, lesklý, velmi tažný, ušlechtilý kov. 

V přírodě se platina vyskytuje obvykle ryzí, většinou v doprovodu iridia, osmia, palladia, zlata, 
stříbra, mědi, olova a železa. Nejznámější platinové rudy jsou sperrylit, niggliit, braggit (coo-
perit), feroniklplatina a další. Nejdůležitějším užitkovým nerostem platiny je minerál polyxen 
– tuhý roztok platiny, železa, iridia, rhodia, palladia, mědi, niklu, olova a dalších kovů. Zhoto-
vují se z ní tyglíky, misky a elektrody do chemických laboratoří. Používá se v klenotnictví. Je 
katalyzátorem při výrobě kyseliny sírové, dusičné a amoniaku, syntéze silikonů, syntetického 
benzínu, rafinaci nafty a oxidaci škodlivých zplodin ve výfukových plynech automobilů.  
 

Ilustrace: Platina.113  
 

 
 

Ruthenium114 (Ru, protonové číslo 44) je šedý nebo stříbrobílý, tvrdý a křehký kov. 
Průměrný obsah ruthenia v zemské kůře je 0,001 částic na jeden milion (ppm), jedná se 
o nejvzácnější, nikoliv však nejdražší platinový kov. V přírodě se ruthenium vyskytuje jako 
ryzí kov velice vzácně v platinových rudách, obvykle v doprovodu rhodia, paladia, osmia, iri-
dia a platiny. Pro průmyslovou těžbu má rozhodující význam niklová ruda pentlandit. Mezi 
známé minerály ruthenia patří např. anduoit, irarsit, omeiit nebo ruarsit. Nejvyšší obsah ru-
thenia (91,18 % Ru) ze všech nerostů má laurit. Ruthenium se používá při zvyšování tvrdosti 
platiny a palladia, je katalyzátorem při syntéze amoniaku z vodíku a dusíku. 
 

                                                 
111

 What is Iridium? Iridium Metal. Characteristics. Comparisonofmetals. 
http://www.comparisonofmetals.com/iridium/ 
112

 Platina. Prvky.com. http://www.prvky.com/77.html/ 
113

 Platina. Zsbenese. http://mail.zsebenese.opava.cz/platina 
114

 Ruthenium. Prvky.com. http://www.prvky.com/44.html/ 
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Ilustrace: Ruthenium.115 
 

   
 

Rhodium116 (Rh, protonové číslo 45) je bílý tažný kov. Průměrný obsah rhodia v zem-
ské kůře je 0,001 částic na jeden milion (ppm). V přírodě se rhodium vyskytuje v platinových 
rudách a zlatonosných píscích. Mezi známé minerály s obsahem rhodia patří např. kupro-
rhodsit, čerepanovit, polkanovit nebo miassit. Rhodium je nejdražší platinový kov. Používá se 
při výrobě velmi čistého grafitu pro jadernou techniku, jako katalyzátor při oxidaci alkoholu 
na kyselinu octovou při výrobě octa. 
 

Ilustrace: Rhodium.117 
 

 
 

Palladium118 (Pd, protonové číslo 46) je lesklý, bílý kov, vzhledem podobný stříbru, je 
kujné a dobře svařitelné. Má velkou schopnost pohlcovat plyny. Průměrný obsah palladia 
v zemské kůře je 0,015 částic na jeden milion (ppm). V přírodě se palladium nejčastěji vysky-
tuje ryzí, v platinové rudě braggit a v minerálech arsenopaladinit, potarit nebo tvoří slitiny se 
zlatem a stříbrem ve zlatonosných píscích. Nejvyšší obsah paladia ze všech známých nerostů 
(79,36 % Pd) má mertieit, mezi další nerosty s obsahem palladia patří telargpalit, telluropal-
ladinit, temagamit. Světová těžba paladia dosáhla v roce 2012 hodnoty 200 tun, nejvíce pal-
ladia se vytěžilo v Ruské federaci 86 tun, v Jihoafrické republice se vytěžilo 72 tun a v Kanadě 
13 tun. Využití v klenotnictví, je vhodným katalyzátorem při syntézách organických látek, 
používá se při konstrukci rentgenových lamp. 
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 What is Ruthenium? Comparison of Metals. http://www.comparisonofmetals.com/  
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 Rhodium. Prvky.com. http://www.prvky.com/45.html/ 
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 45. Rhodium. Elementymology & Elements. http//vanderkrogt.net/rhodium 
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 Palladium. Prvky.com. http://www.prvky.com/46.html 
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 Ilustrace: Palladium.119 
  

 
 
5.15 Magnesit120  
 

Magnesit je jeden z nejdůležitějších minerálů hořčíku – MgCO3 (uhličitan hořečnatý).  
Těžba a zásoby: Světové zásoby překračují 2,3 miliard tun a zdroje nejsou uváděny. 

Dalším zdrojem syntetického MgO je mořská voda a solanka. 
Použití: magnezit se pro technické použití dělí do dvou zrnitostních kategorií. Krysta-

lický magnezit (0,01 – 10 milimetrů) a kryptokrystalický nebo též celistvý magnezit (0,004 
– 0,01 milimetrů). Z obou typů se vyrábí kaustický magnezitový slínek s hydraulickými vlast-
nostmi a použitím ve stavebnictví (Sorrelův cement), na výrobu izolací, žáruvzdorných hmot, 
dále pro čištění vod a plynů, v chemickém průmyslu, zemědělství, v petrochemii, papírenství, 
farmacii aj. Mrtvě pálený magnezit se používá se jako žáruvzdorný materiál.  
 

Ilustrace: Magnesit.121 

   
 
5.16 Niob122  
 

Niob (Nb, protonové číslo 41), je šedý, středně tvrdý kov. V přírodě se niob nalézá 
v různých nerostech, vždy současně s tantalem, v malé míře doprovází některé cínové rudy. 
Průměrný obsah niobu v zemské kůře je 17 částic na jeden milion (ppm). Nejdůležitějšími 
minerály niobu jsou tantalit, kolumbit, fergusonit, ale rozhodující význam pro průmyslovou 
                                                 
119

 Palladium. Images of Elements. http://images-of-elements.com/palladium.php/ 
120

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – magnezit. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-
206-6. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_nerud.html# MAGNEZIT 
121

 Magnesit. Edelsteine.net. http://www.edelsteine.net/files/2015/08/magnesit-rohstein.jpg/ 
122

 Niob. Prvky.com. http://www.prvky.com/41.html/ 
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těžbu má dnes brazilský pyrochlovit. Nejvyšší obsah niobu (56,69 % Nb) má lueshit (natroni-
obit). 

Těžba a zásoby: Největším světovým producentem niobu je Brazílská federativní re-
publika, v roce 2012 zde bylo vytěženo 63 kilotun čistého kovu, druhým největším producen-
tem niobu je Kanada s roční produkcí 5 kilotun, ostatní státy světa produkují dohromady 
pouhých 600 tun niobu ročně. Celosvětové zásoby niobu se odhadují na 3 megatun, z toho 
na Brazilskou federativní republiku připadá 2,9 megatun. 

Využití: Niob je důležitou přísadou do legovaných ocelí, niobové nerezavějící oceli 
jsou žáruvzdorné a korozivzdorné a zhotovují se z nich lopatky plynových turbín a proudo-
vých motorů. Z ocelí s obsahem 1 až 4 % Nb se vyrábí tvrdé břity obráběcích nástrojů. Niob je 
hlavní složkou slitin po výrobu kardiostimulátorů, kostních implantátů, nebo kontejnerů na 
radioaktivní odpad a pro výrobu chladících potrubí po jaderné reaktory. Sloučeniny niobu 
nachází uplatnění zejména ve sklářství. Karbid niobu se používá k výrobě řezných nástrojů.  
 

Ilustrace: Niob.123 
 

  
 
5.17 Přírodní grafit124  
 

Grafit (C, protonové číslo 6), uhlík má nejvyšší teplotu tání ze všech nekovů. V přírodě 
se uhlík vyskytuje zejména jako součást obrovského množství organických látek a ve formě 
oxidu uhličitého se nachází v atmosféře. Ryzí uhlík se v přírodě vyskytuje v několika krystalo-
grafických modifikacích jako grafit, diamant, lonsdaleit a chaoit. Přírodní fulleren C60 se vy-
skytuje jako minerál šungit. Mezi významné nerosty s obsahem uhlíku patří minerály kalcit, 
magnezit, siderit. Dále sem patří karbidy a organoidy. Celkem bylo popsáno přes 400 minerá-
lů s obsahem uhlíku. 

Těžba a zásoby: V roce 2010 dosáhla světová těžba grafitu hodnoty 1,1 megatun, 
největším světovým producentem je Čínská lidová republika 800 kilotun, Indická republika 
130 kilotun, Brazilská federativní republika 76 kilotun a Korejská lidově demokratická repub-
lika 30 kilotun. Celosvětové zásoby grafitu se odhadují na 71 megatun, největší naleziště gra-
fitu jsou v Čínské lidové republice 55 megatun, Indické republice 5,2 megatun a Spojených 
státech mexických 3,1 megatun.  

                                                 
123

 Niobium. Anorganik chemie. http://anorganik.chemie.vias.org/img/elementares_niobium.jpg/ 
124

 Grafit. Prvky.com. http://www.prvky.com/6.html/ 
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Využití: Praktické využití nachází uhlík zejména jako redukční činidlo a sorbent, grafit 
se používá jako součást průmyslových mazadel, jako moderátor v jaderných reaktorech a na 
výrobu tužek. Čistý uhlík získaný karbonizací rostlinných materiálů se používá jako černé po-
travinářské barvivo E 153 (rostlinná čerň). Využití sloučenin uhlíku je mnohotvárné 
a nesmírně široké.  
 

Ilustrace: Grafit.125 
  

 
 
5.18 Wolfram  

 
Wolfram (W, protonové číslo 74), je bílý lesklý kov, který se vyznačuje značnou che-

mickou odolností. Wolfram je po chromu druhý nejtvrdší kov a má nejvyšší teplotu tání ze 
všech kovů. Průměrný obsah wolframu v zemské kůře je 1,25 částic na jeden milion (ppm). 
Nejdůležitější wolframové rudy jsou wolframit ferberit, hübnerit, scheelit a stolzit (raspit). 
Nejvyšší obsah wolframu (93,45 % W) má nerost qusongit, chemicky se jedná o karbid 
wolframu WC.126 

Těžba a zásoby: Největší množství wolframových rud se těží v Čínské lidové republice, 
v roce 2012 dosáhla čínská těžba wolframu hodnoty 62 kilotun, na druhém místě je Ruská 
federace s těžbou 3,5 kilotun, v Kanadě se vytěžily 2 kilotuny. Největším evropským produ-
centem wolframu je Rakouská republika 975 tun, Portugalská republika 799 tun a Španělské 
království 303 tun. Největší těžitelné zásoby wolframových rud jsou v Čínské lidové republice 
– 1,9 megatun, Ruské federaci – 250 kilotun a Spojených státech amerických – 140 kilotun.127 

Použití: V ocelářství je důležitou přísadou do nástrojových ocelí pro pilníky, rychlo-
řezné nože, lopatky plynových turbín. Wolfram se používá do vláken žárovek, svíček výbuš-
ných motorů, jako tepelný a radiační štít pro kosmickou techniku, katody pro rentgenové 
záření. Sloučeniny se používají jako tvrdokovy, dále v průmyslu barev a laků, do emailů, při 
barvení skla, jako katalyzátory a chemické činidla.128  
 

                                                 
125

 Grafit. Tahaky.cz. http://m1.aimg.sk/tahaky/d_20082_4551.jpg/ 
126

 Wolfram: Vlastnosti. Prvky.com. http://www.prvky.com/74.html#vlastnosti/ 
127

 Wolfram: Produkce a zásoby. Prvky.com. http://www.prvky.com/74.html#zasoby 
128

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů - wolfram. Ostrava: Anagram, 2010. ISBN 978-80-7342-
206-6. Dostupné z: 
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#WOLFRAM/ 
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Ilustrace: Wolfram.129 
  

  
 

                                                 
129

 Wolfram. Wikiwand. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/ Wolfram_1.jpg 
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6.  Zásoby kritických surovin v České republice 
 
Česká republika nedisponuje významnými zásobami nerostných surovin. Disponuje 

dostatečnými či solidními zásobami stavebních surovin, části nerudních surovin pro keramic-
ký a sklářský průmysl, hnědého a černého uhlí. V rámci Evropy disponuje významnými záso-
bami uranu. Česká republika je v současnosti rovněž závislá na dovozu všech kovových ko-
modit, dlouhodobě pak na dovozu řady nerudních surovin a minerálních průmyslových hno-
jiv.130  

Situace s kritickými surovinami v České republice je následující: 
 

• Pro tuto skupinu komodit většinově platí, že světová spotřeba není objemově vysoká, 
ale často dynamicky roste a jednotkové ceny těchto komodit jsou velmi vysoké. 

• Většina z kritických surovin jsou suroviny „nové“, proto nebyly v minulosti systema-
ticky sledovány a zkoumány – chybí data a informace. 

• Některé možné primární zdroje jsou v současnosti uzavřeny, sanovány, rekultivovány, 
případně zlikvidovány, což způsobuje komplikovaný nebo nemožný přístup. 

• Některé suroviny v ekonomicky zajímavých koncentracích jsou/mohou být obsaženy  
v odpadech z minulé těžby (haldy a odkaliště), ovšem chybí detailnější výzkum a prů-
zkum. 

• Pro zjištění možnosti nových potenciálních primárních zdrojů v dosud nezkoumaných, 
ale nadějných lokalitách nemá státní správa dostatek dat a informací.131 
 
Nerost a ložiska nerostů jsou základem ekonomiky nerostných surovin. Množství ne-

rostů v ložisku a výše těžby rozhoduje o životnosti ložiska, která je jedním ze základních pa-
rametrů pro hodnocení ekonomické efektivnosti osvojování ložisek nerostů. Základní termí-
ny ekonomiky nerostných surovin (nerost, ložisko nerostů, zásoby ložiska nerostů) jsou však 
rozhodující nejen pro odvozování ekonomických ukazatelů, ale i pro oblast legislativy, upra-
vující procesy průzkumu a další. Ložisková geologie charakterizuje nerosty jako všechny pev-
né, plynné i kapalné části zemské kůry, které jsou, nebo v budoucnu by mohly být, využitelné 
lidskou společností. Nerosty (jejich ložiska) dělíme na vyhrazené a nevyhrazené. Vyhrazené 
nerosty, přesněji jejich ložiska nejsou součástí pozemku, jsou vlastnictvím státu a zpravidla 
jsou vyjmenovány v příslušném zákonu132. Nevyhrazené nerosty (přesněji jejich ložiska) jsou 
součástí pozemku a jsou proto vlastnictvím majitele pozemku.133 

Zásoby výhradního ložiska jsou zjištěné a ověřené množství vyhrazených nerostů lo-
žiska nebo jeho části, odpovídající podmínkám využitelnosti, bez ohledu na ztráty při jeho 

                                                 
130

 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu České republiky. 2015. http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-
politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/2016/12/161219_Material_surovinova_politika.pdf/ 
131

 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu České republiky. 2015. http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-
politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/2016/12/161219_Material_surovinova_politika.pdf/ 
132

 Viz § 3 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějším změn. 
133

 Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin – základní termíny ekonomiky. Vysoká škola báňská 
– Technická universita Ostrava. http://geologie.vsb.cz/loziska/cvekonomika/index.html/ 
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dobývání. Podkladem pro výpočet zásob výhradního ložiska jsou podmínky využitelnosti zá-
sob, které jsou souborem ukazatelů množství, jakosti nerostů, geologických, báňsko-
technických, ekologických a jiných ukazatelů, podle nichž se posuzuje vhodnost zásob vý-
hradních ložisek k využití. Zásoby výhradního ložiska dělíme podle stupně prozkoumanosti  
a znalostí jeho úložních poměrů nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerostů 
a báňsko-technických podmínek na zásoby vyhledané a zásoby prozkoumané. Podle podmí-
nek využitelnosti na zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím 
technickým a ekonomickým podmínkám využití výhradního ložiska a zásoby nebilanční, které 
jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým 
podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na oče-
kávaný technický a ekonomický vývoj. Podle přípustnosti k dobývání, která je podmíněna 
technologií dobývání, bezpečností provozu a stanovenými ochrannými pilíři, na volné 
a vázané. Vázané zásoby jsou zásoby v ochranných pilířích povrchových a podzemních sta-
veb, zařízení a důlních děl, jakož i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti provozu 
a ochrany právem chráněných zájmů. Ostatní zásoby jsou zásoby volné.134  

Následující část bude věnována informacím o zásobách, zdrojích a těžbě kritických su-
rovin v České republice, mimo prvků vzácných zemin, které budou popsány v praktické části 
studie.  
 
6.1 Antimon  
 

Ložiska antimonu nejsou v České republice evidována, jsou bez zdrojů a zásob. Veške-
rá tuzemská spotřeba je saturována importem. V období mezi světovými válkami se rudy 
antimonu těžily na Sedlčansku, Příbramsku do roku 1992 a v okolí Mariánských Lázní. Napří-
klad antimonit těžený v třicátých letech v dolech Bohutín I a II poblíž Příbrami vykazoval kov-
natost až 60 %. Antimonit z dolu Jindřich v Boněnově u Mariánských Lázní vykazoval kovna-
tost přes 50 %.135  

Dovoz antimonové rudy a jejich koncentrátů dosáhl v roce 2014 hodnoty 24 030 kilo-
gramů v ceně 107 korun za kilogram, antimonu a výrobků z něho pak 103 tun v ceně 207 080 
korun za tunu. Vývoz antimonové rudy je neuváděn, vývoz výrobků z antimonu činil 1 tunu 
v roce 2014, v ceně 207 092 korun za tunu.136 
 
6.2 Beryllium  
 

Beryllium nebylo v minulosti v České republice těženo, v současné době je Česká re-
publika bez zdrojů a zásob. Jako možné potenciální zdroje jsou u nás uváděny: podkrušno-
horské pánve (uhlí), Krušné hory a Slavkovský Les (cinvaldit), Poběžovicko (Berylliové pegma-
tity).137  

                                                 
134

 Viz § 13 a § 14 zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějším změn. 
135

 Antimon: Zdroje a zásoby. Prvky.com. http://www.prvky.com/51.html#zasoby/ 
136

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
137

 Berryllium (Be). Česká geologická služba. 
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
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V roce 2010 byl do České republiky dovezen 1 kg beryllia za cenu 2 000 korun za kilo-
gram a v roce 2013 byly dovezeny 3 kilogramy za cenu 49 000 korun za kilogram. Údaje o 
vývozu nejsou uvedeny.138 
 
6.3 Boráty 
 

V České republice nejsou evidovány žádná ložiska, zásoby ani potenciální zdroje borá-
tů. V roce 2014 činil dovoz borátu do České republiky 5 575 tun za průměrnou cenu 3 633 
korun za tunu a vývoz 164 127 tun za cenu 1 262 korun za tunu.139 
 
6.4 Ferosilikáty  
 

V České republice bylo v roce 2014 evidováno celkem 36 ložisek ferosilikátů (živce), 
z toho 9 těžených (tučně zvýrazněné): Halámky, Dvory nad Lužnicí – Tušť, Tušť – Halámky, 
Krabonoš, Bratčice, Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna – Protlas, Ledce – Hrušovany, 
Medlov, Smolín, Žabčice, Ivančice-Němčice, Ždánov, Bozdíš, Luženíčky, Luženičky – severo-
východ, Meclov, Meclov – letiště, Meclov – západ, Mutěnín, Ohnišťovice – Za Kulichem, Be-
roun – Tepelsko, Křepkovice – Nezdice, Zhořec 1, Zhořec 2 – Hanov, Bory – Olší, Smrček, 
Krásno – Vysoký kámen, Mračnice, Hanov u Lestkova, Štíhlice, Velké Meziříčí – Lavičky, 
Chvalšiny, Malé (Velké) Tresné, Markvartice u Třebíče. Náhrady živců – Želenice, Tašov-
Rovný, Valkeřice-Zaječí vrch.140 

Zásoby v roce 2014 celkem 69 729 kilotun, bilanční prozkoumané 25 456 kilotun, bi-
lanční vyhledané 30 793 kilotun, nebilanční 13 480 kilotun, vytěžitelné 23 887 kilotun, těžba 
412 kilotun. Náhrady živců (nefelinický fonolit) – počet ložisek 3, z toho těžených 1. Zásoby 
celkem 199 859 kilotun, roční těžba 17 kilotun.141 Údaje o dovozu a vývozu ferosilikátů 
nejsou v otevřených zdrojích k dispozici. 
 

                                                 
138

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
139

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
140

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
141

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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Ilustrace: Ložiska živce v České republice.142 
 

 
 
6.5  Fosfátové rudy  
 
  Fosfátové rudy jsou surovinou, která nebyla dříve v České republice těžena. 
V současnosti je Česká republika bez zdrojů a zásob. Česká republika je závislá na jejich dovo-
zu.  
  V roce 2014 činil dovoz přírodních fosfátů do České republiky celkem 37 tun za prů-
měrnou cenu 53 862 korun za tunu. Jejich vývoz činil 1 tunu za průměrnou cenu 2 000 korun 
za tunu. Dovoz oxidů a kyselin fosforu byl 6 261 tun za průměrnou cenu 9 921 korun za tunu 
a vývoz pak 56 692 tun v ceně 19 077 korun za tunu. Dovoz fosforečných hnojiv činil v roce 
2014 celkem 27 652 tun za průměrnou cenu 8 343 korun za tunu, vývoz činil 805 tun za prů-
měrnou cenu 13 033 korun za tunu.143 
 
6.6 Gallium  
 

Gallium je nerostnou surovinou v minulosti v České republice netěženou, v současné 
době je republika bez zdrojů a zásob.  

Podle statistik nebylo v roce 2014 dovozeno do České republiky žádné gallium (galli-
um surové, prášek), v roce 2013 to bylo 3 kilogramy v ceně 17 667 korun za kilogram, v roce 
2012 pak 5 kilogramů za cenu 38 400 korun za kilogram. Vývoz bez údajů.144 
 

                                                 
142

 Ložiska živce v České republice. Geologie.vsb. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#ŽIVCE/ 
143

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
144

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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6.7 Hořčík  
 

Nerostná surovina, které nebyla v minulosti těžena, v České republice nejsou evido-
vána žádná ložiska hořčíku ani možné potenciální zdroje.  

V roce 2014 činil dovoz surového hořčíku (obsah 99,8 % a více) 2 688 tun v ceně 
57. 668 korun za kilogram a vývoz 0,7 tun v ceně 85 106 korun za tunu. Dovoz hořčíku (obsah 
pod 99,8 %) činil 795 tun v ceně 91 251 Kč/t a vývoz 121 tun v ceně 60 454 korun za kilo-
gram.145 
 
6.8 Fluorit  
 

Fluorit je surovinou, která byla v České republice v minulosti těžena, se zásobami 
a zdroji. Zásoby v České republice: nebilanční 2033 kilotun fluoritu (Moldava, Kovářská, Jílové 
u Děčína, Běstvina). 

Potenciální zdroje fluoritu v České republice jsou: Harrachov (220 kilotun), Krásný Les 
(1600 kilotun), Křižany (300 kilotun), Moldava-Vápenice (600 kilotun) Těžba v České republi-
ce: Běstvina (do roku 1994), (Moldava (do roku 1992), Harrachov (do roku 1992), Hradiště 
(do roku 1977), Jílové u Děčína (do roku 1994), Křižany (do roku 1982), Moldava (do roku 
1994), Vrchoslav (do roku 1970).146  

V roce 2014 činil dovoz kazivce (obsahující 97 % hmotnostních nebo méně fluoridu 
vápenatého) 4 858 tun v ceně 6 548 korun za tunu, vývoz 1 550 tun v ceně 10 161 korun za 
tunu. Dovoz kazivce (obsahující více než 97 % hmotnostních fluoridu vápenatého) činil 9 053 
tun v ceně 7 214 korun za tunu, vývoz 8 133 tun v ceně 11 422 korun za tunu.147 

 

                                                 
145

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
146

 Potenciální zdroje kritických surovin v ČR. Česká geologická služba. 18. 6. 2014.  
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
147

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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Ilustrace: Ložiska fluoritu v České republice.148 
 

 
 
6.9 Chrom 
 

Na území České republiky nejsou evidována žádná ložiska chromu ani možné poten-
ciální zásoby či zdroje. Chrom nebyl v minulosti na našem území těžen.  

V roce 2014 činil dovoz chromové rudy a jejich koncentrátů 6 974 tun v průměrné ce-
ně 9 142 korun za tunu, vývoz pak 548 tun, v průměrné ceně 5 771 korun za tunu. Údaje 
o dovozu a vývozu surového chromu a jejich cenách nejsou za rok 2014 k dispozici.149 
 
6.10 Germanium 

 
Germanium je surovinou v minulosti v České republice těženou, je evidováno jedno 

ložisko – Lomnice u Sokolova, s nebilanční zásobou 473 tun (stav k 31. 12. 2013). Ložisko 
není těženo.150  

V roce 2014 bylo do České republiky dovezeno 26 kg germania v ceně 45 769 korun 
za kilogram. Údaje o vývozu nejsou k dispozici. V roce 2013 byla průměrná cena 57 000 ko-
run za kilogram.151 
 

                                                 
148

 Ložiska fluoritu v České republice. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#FLUORIT/ 
149

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
150

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015.  
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
151

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
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Ilustrace: Ložiska germania v České republice152 
 

 
 
Možnými potenciálními zdroji153 v České republice mohou být: sokolovská, kladensko-

rakovnická, chebská a plzeňská uhelná pánev.154  
 

6.11 Indium  
 

Indium je surovinou, která nebyla v minulosti v České republice těžena, v České re-
publice nejsou evidovány žádná ložiska india ani jeho zdroje. Jako možné potenciální zásoby 
jsou uváděny Kutná Hora, Horní Benešov, Zlaté Hory.155 V České republice mají zvýšený ob-
sah india sfalerit z Kutné Hory (0,07 %), kasiterit z Cínovce a chalkopyrit z Krásna (0,1 %).156 

Dovoz surového india (prášku) činil v roce 2014 celkem 7 kilogramu v průměrné ceně 
20 714 korun za kilogram (od roku 2011 dochází k jeho poklesu). K vývozu nejsou za roky 
2013 – 2014 údaje (v roce 2012 bylo vyvezeno 85 kilogramu za průměrnou cenu 7 659 korun 
za kilogram.157  

                                                 
152

 Ložiska germania v České republice. Geologie.vsb. Dostupné z: 
 http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#GERMANIUM/ 
153

 Za nejvýznamnější využitelné zdroje germania jsou považovány sulfidické rudy zinku a polymetalů s mědí. 
V globálním měřítku jsou však získávány pouhá 3 % germania obsaženého ve zpracovávaných zinkových kon-
centrátech. Dalším využívaným zdrojem jsou ložiska uhlí, z jehož popele a úletů při spalování je germanium 
získáváno. http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
154

 Potenciální zdroje kritických surovin v ČR. Česká geologická služba. 18. 6. 2014.  
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
155

 Potenciální zdroje kritických surovin v České republice. Česká geologická služba. 18. 6. 2014.  
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
156

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – indium. Ostrava: Anagram, 2010. 
ISBN 978-80-7342-206-6. Dostupné z:http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_rud.html#Indium/ 
157

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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6.12 Kobalt158  
 

Těžba kobaltu byla v minulosti v České republice prováděna v Jáchymově do roku 
1964. V současné době nejsou evidována žádná ložiska ani zdroje kobaltu. Jako možné zdroje 
jsou uváděny ultrabazika159 (Staré Ransko), Ni-laterity160.  

Dovoz kobaltové rudy a jejich koncentrátů činil za rok 2014 celkem 350 kg za průměr-
nou cenu 1726 korun za kilogram. Údaje o vývozu nejsou známy. Dovoz kobaltového kamín-
ku (lech) a jiné meziprodukty metalurgie kobaltu (kobalt a výrobky z něho, včetně odpadu  
a šrotu) činil v roce 2014 celkem 81 tun za průměrnou cenu 1 726 korun za kilogram, vývoz 
30 tun bez uvedení průměrné ceny.161 
 
6.13 Koksovatelné uhlí 
 

Černé uhlí je strategickou surovinou, jejíž těžba má na území našeho státu dlouhole-
tou tradici. Česká republika je díky zásobám, které tvoří 37 % všech zásob, soběstačná a ne-
závislá na dovozu. Je převážně používáno v hutnickém a ocelářském průmyslu.162  

V České republice je evidováno celkem 9 ložisek – uhelné pánve: česká část horno-
slezké pánve, středočeské pánev (zejména kladensko-rakovnická pánev), boskovická brázda, 
česká část vnitrosudetské pánve, mšenská část mšensko-roudnické pánve, roudnická část 
mšensko-roudnické pánve, podkrkonošská pánev, plzeňská a radnická pánev, mnichovohra-
dišťská pánev. Jako jediná je těžená česká část hornoslezské pánve na severu Moravy a Slez-
ska (Ostravsko – Karvínský revír). Výhradním producentem černého uhlí je OKD a.s. (Ostrav-
sko – karvinské doly) a to v závodech Důl Karviná, Důl Darkov, Důl ČSM a Důl Paskov163. Důl 
Paskov (lokalita Stařič a Chlebovice) produkuje kvalitní koksovatelné uhlí.164 Těžba koksova-
telného uhlí tvoří největší podíl na produkci černého uhlí. V roce 2014 bylo vytěženo 

                                                 
158

 Potenciální zdroje kritických surovin v České republice. Česká geologická služba. 18. 6. 2014.  
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
159

 Ultrabazika, ultrabazické horniny – vyvřelé horniny s obsahem oxidu křemičitého méně než 44 %; složené 
výhradně z tmavých minerálů. Často jsou i monominerální (pyroxenit). Ultrabazika. Encyklopedie.  
http://encyklopedie.vseved.cz/ultrabazika/ 
160

 Ni-laterity – niklonosné laterity vznikají lateritickým zvětráváním ultrabazických hornin. Nikl je v Ni-lateritech 
vázán na silikáty (garnierit, Ni-chlorit, Ni-antigorit, Fe-montmorillonit s obsahem Ni), které se koncentrují hlav-
ně ve spodní části lateritického profilu. U nás jsou drobné akumulace v okolí Křemže, Moravského Krumlova 
(Polánka) a na Znojemsku (Bojanovice). Ložiska nerostných surovin 2. Geologyupol.cz. 
http://www.geology.upol.cz/upload/studijni_ 
materialy/plne_texty_skript/2005_Zimak_Jiri_Loziska_nerostnych_surovin2.pdf/ 
161

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
162

 Těžba a spotřeba černého uhlí v České republice. Onergetice.cz. 21. 1. 2017. 
http://oenergetice.cz/elektrina/tezba-cerneho-uhli-v-cr/ 
163

 Budoucnost ložiska Paskov, je nejistá. Ačkoliv se jedná o lokalitu s vysoce kvalitním uhlím, vhodným pro 
koksovací procesy, jeho těžba je vysoce nákladná. S největší pravděpodobností tak bude provozován do roku 
2017. Důl si vysloužil velkou mediální pozornost, kdy společnost OKD požádala český stát o finanční pomoc 
spojenou s provozováním tohoto ztrátového ložiska. Výsledkem je dohoda, která za určitých podmínek pomůže 
OKD financovat ukončení provozu až v roce 2017 a ne dříve. 
http://oenergetice.cz/elektrina/tezba-cerneho-uhli-v-cr/ 
164

 Těžba a spotřeba černého uhlí v České republice. Onergetice.cz. 21. 1. 2017.  
http://oenergetice.cz/elektrina/tezba-cerneho-uhli-v-cr/ 
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4 225 372 tun koksovatelného uhlí (celkově bylo vytěženo 8 601 032 tun černého uhlí). Dále 
bylo vytěženo 541 295 tun, které se používá při zpracování železa. Zbylou část tvoří energe-
tické uhlí (43 %).165  

V roce 2014 činil dovoz do České republiky koksu a polokoksu z černého uhlí, hnědé-
ho uhlí nebo rašeliny i aglomerované uhlí 270 kilotun za průměrnou cenu 4 343 korun za 
tunu a vývoz pak činil 518 kilotun za průměrnou cenu 6 719 korun za tunu.166  
 

Ilustrace: Ložiska černého uhlí v České republice.167 
 

 
 
6.14 Kovy platinové skupiny 
 

Kovy platinové skupiny se u nás v minulosti netěžily. Česká republika nemá žádné 
zdroje ani zásoby platinových kovů. Údaje o dovozu a vývozu této suroviny nejsou 
k dispozici. 
 
6.15 Magnezit 
 

Magnezit nebyl u nás v minulosti těžen, nejsou evidována žádná ložiska. Jako možné 
potenciální zdroje v České republice jsou uváděna: Srnín u Českého Krumlova, Smrček u Ne-
dvědic, Biskoupky u Ivančic.168  

                                                 
165

 Těžíme uhlí. Ostravsko – karvinské doly. http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/ 
166

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
167

 Ložiska černého uhlí v České republice. Geologie.vsb.  
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#ČERNÉ UHLÍ/ 
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V roce 2014 činil dovoz přírodního uhličitanu hořečnatého (magnezit) 2 845 tun za 
průměrnou cenu 2 185 korun za tunu, vývoz činil 41 tun v ceně 34 780 kilogramu za tunu. 
Dovoz tavené magnézie (MgO) tavené, slinuté činil 58 397 tun za průměrnou cenu 7 832 ko-
run za kilogram a vývoz 3 662 tun za cenu 10 506 korun za kilogram.169 
 
6.16 Niob  
 

Niob nebyl v minulosti v České republice těžen, v současné době nejsou evidována 
žádná ložiska. V České republice byly prognózní zdroje (neschválené) niobu vyhodnoceny na 
3 238 tun na uranových ložiskách v uranonosných pískovcích Strážského bloku české křídové 
pánve (spolu s TR, Zr a Hf) a dalších 568 tun na lokalitě Hůrky v Čistecko-jesenickém masivu 
(spolu s Mo, TR, Zr a Hf), kde byly vyčísleny také prognózy tantalu170 na 57 tun. Získatelné 
obsahy tantalu a niobu jsou známy rovněž z wolframových a cínových koncentrátů pokusně 
získaných při průzkumu ložiska Sn-W rud Cínovec-jih (spolu s Li, Rb a Cs).171  

V roce 2014 byly do České republiky dovezeny tantalové172 a niobové rudy a jejich 
koncentráty v celkovém množství 2 371 kilogramů za průměrnou cenu 206 korun za kilogram 
a vyvezeno 1 200 kilogramů za průměrnou cenu 205 korun za kilogram.173 
 
6.17 Přírodní grafit  
 

Grafit patřil k dříve těžené komoditě v České republice do roku 2008, v současné do-
bě se zásobami a zdroji. Těžba v České republice: Bližná (do roku 1998), Český Krumlov (do 
roku 2003), Domoradice (do roku 1974), Koloděje (do roku 1968), Lazec (do roku 2003), Malé 
Vrbno (do roku 1977), Šléglov (do roku 1982), Staré Město (do roku 1977), Velké Tresné (do 
roku 1968), Velké Vrbno (do roku 2008). Zásoby v České republice: 14 159 kilotun grafitové 
rudy (průměrné obsahy 10 až 30 % grafitu) – Český Krumlov, Koloděje nad Lužnicí, Bližná, 
Lazec, Velké.Vrbno, Spolí. Potenciální zdroje v České republice jsou: šumavské, české a mo-
ravské moldanubikum, moravikum, silezikum174  

Evidovaná ložiska a zásoby v České republice – celkem bylo v roce 2014 evidováno 
8 ložisek, z toho není žádné těženo. Ložiska grafitu amorfního – Velké Vrbno – Konstantin, 
Bližná – Černá v Pošumaví, Český Krumlov – Rybářská ulice, Velké Vrbno – Luční hora 2. Lo-

                                                                                                                                                         
168

 Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů – magnesit. Ostrava: Anagram, 2010. 
ISBN 978-80-7342-206-6. http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_nerud.html#MAGNEZIT/ 
169

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
170

 Na světových trzích došlo ke zvýšení dostupnosti tantalu, čímž došlo k jeho vyřazení ze seznamu kritických 
surovin pro Evropskou unii. Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická 
služba. 2015. http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015.  
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
172

 Ve statistice o dovozu a vývozu jsou tantalové a niobové rudy a jejich koncentráty uvedeny společně. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
173

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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 Potenciální zdroje kritických surovin v ČR. Česká geologická služba. 18. 6. 2014. 
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
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žiska grafitu krystalického – Český Krumlov – Městský vrch, Lazec – Křenov, Koloděje nad 
Lužnicí – Hosty. Ložiska grafitu smíšeného – Spolí. Zásoby grafitu – v roce 2014 celkem 
14 159 kilotun, bilanční prozkoumané 1 106 kilotun, bilanční vyhledané 2 606 kilotun, nebi-
lanční 10 447 kilotun.175  
  

Ilustrace: Ložiska grafitu v České republice.176 
  

 
 

V roce 2014 bylo do České republiky dovezeno celkem 4 964 tun přírodní tuhy (grafi-
tu) za průměrnou cenu 22 589 korun za tunu, dovoz činil 2 982 tun za cenu 41 562 korun za 
tunu. Dovoz umělého grafitu, koloidního nebo polokoloidního grafitu, přípravků na bázi gra-
fitu byl v témže roce ve výši 2 381 tun za cenu 52 845 korun za tunu, vývoz pak činil 1 806 
tun za cenu 41 172 korun za tunu.177  
 
6.18 Wolfram  
 

Wolfram je surovina, která byla dříve v České republice těžena – Cínovec (do roku 
1990), Krásno (do roku 1991), Malý Bor (v roku 1988), Nekvasovy-Chlumy (do roku 1991), 
Rotava (do roku 1945). Potenciální zdroje v České republice: Krušné Hory a Slavkovský Les 
(wolframit), šumavské a české moldanubikum (scheelit).178  
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 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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 Ložiska grafitu v České republice. Geologie.vsb. 
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#GRAFIT/ 
177

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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 Potenciální zdroje kritických surovin v ČR. Česká geologická služba. 18. 6. 2014. 
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
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 V roce 2014 byla evidována 4 ložiska – Kašperské Hory, Krásno, Cínovec – jih, Krásno – Horní 
Slavkov, Cínovec – východ, Krásno – Koník. Žádné ložisko není těženo. Zásoby celkem 71 039 
kilotun, bilančně vyhledané 865 kilotun, nebilanční 71 039 kilotun.179 

V roce 2014 bylo do České republiky dovezeno celkem 6 045 kilogramu wolframové 
rudy a jejich koncentrátů v ceně 188,6 korun za kilogram a vyvezeno 372 kilogramů v ceně 
41 korun za kilogram. Dovoz wolframu, výrobků z něj, včetně odpadu a šrotu činil celkem 
458 244 kilogramů za 6 934 korun za kilogram a vývoz 1 124 129 kg v ceně 2 975 korun za 
kilogram.180  
 
  Ilustrace: Ložiska wolframu v České republice181 
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 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje 
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 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny, stav 2014. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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 Ložiska wolframu v České republice. Geologie.vsb. 
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/loziska_cr.html#WOLFRAM/ 
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7.  Příklady řešení nedostatku surovin v zahraničí 
 
7.1 Čínská lidová republika 

 
Čínská lidová republika ovládá skoro celou světovou produkci prvků vzácných zemin. 

Ve svých rukou má 95 % těchto prvků, svůj dominantní podíl zvyšuje tím, že vstupuje do za-
hraničních společností, které těží zbylých 5 %. Dále Čínská lidová republika vlastní celkem 
37 % světových zásob. Čínský průmysl sám spotřebuje 70 % celkové světové produkce.182  

Během devadesátých let díky velkým zásobám, levné pracovní síle, neekologickým 
postupům těžby, mohla Čínská lidová republika dodávat na trh levnější vzácné zeminy než 
konkurence. Získala tak dominantní pozici na trhu. Zeminy dodávala spolehlivě, 
v dostatečném množství a za přijatelné ceny. Po uzavření amerického dolu v Mountain Pass 
se začala situace měnit. Po roce 2006 došlo postupně ke snižování vývozních kvót, zavedení 
vývozní daně a mezi roky 2009 a 2010 došlo dokonce ke snížení množství vyvezené suroviny  
o 45 %. Dalším argumentem Čínské lidové republice byla snaha o ochranu zdevastovaného 
životního prostředí, zničeného neekologickou těžbou.183  

Vývoz byl omezen i proto, že sama Čínská lidová republika potřebovala vzácné zeminy 
pro svůj průmysl, který se začal specializovat na stále složitější výrobky západního typu. Sna-
ha Čínské lidové republiky vyrábět stejně kvalitní výrobky za podstatně nižší ceny, bere zá-
padním výrobcům chuť do dalšího podnikání. Další motivací pro zavedení kvót, mohla být 
snaha vybudovat v Čínské lidové republice konkurenceschopný průmysl v sofistikovaných  
a technologicky náročných odvětvích. Zdražení vzácných zemin pro zahraniční konkurenci by 
této snaze pomohlo – ceny na čínském domácím trhu byly po zavedení kvót přibližně polo-
viční. Japonské království, Spojené státy americké a Evropská unie podaly v březnu 2012 na 
čínský postup stížnost u Světové obchodní organizace.184  

V Čínské lidové republice však existuje i široce rozšířená nepovolená produkce vzác-
ných zemin, která se realizuje v celé řadě malých těžeben. Centrální vláda však proti této 
praxi činí rázná opatření jak z důvodů závažných ekologických problémů, tak z důvodu ab-
sence těžebních licencí a neefektivitě samotné produkce vzácných zemin. I když se nelegální 
těžba údajně snížila, její výše však stále dosahuje několika tisíců tun, to je však již méně, než 
tomu bylo při vysoké hladině cen prvků vzácných zemin, kdy se nelegální produkce pohybo-
vala v množství 20 až 30 kilotun ročně.185  
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 Šťastná, J. Kovy vzácných zemin a jak je získat. Odpady – online. 16. 07. 2013. http://odpady-online.cz/kovy-
vzacnych-zemin-a-jak-je-ziskat/ 
183

 Beneš, K. Čínský monopol v produkci prvků vzácných zemin – hrozba nebo výzva? E-polis.cz. 29. 01. 2014. 
http://www.e-polis.cz/clanek/cinsky-monopol-v-produkci-strategickych-prvku-vzacnych-zemin-hrozba-nebo-
vyzva.html/ 
184

 Cílek, V. Vzácné zeminy v ekonomické mučírně. Echo24. 11. 07. 2014. Dostupné z: 
http://echo24.cz/a/iNf8C/vzacne-zeminy-v-ekonomicke-mucirne/ 
185

 Surovinové zdroje České republiky. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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Ilustrace: Světová produkce prvků vzácných zemin.186 
  

  
 

Nejznámějším místem, kde se těží prvky vzácných zemin, je ložisko Bayan Obo, které 
se nachází v severní části Čínské lidové republiky, v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. 
Toto ložisko je ve vlastnictví společnosti Batou Steel Rare-earth Hi-Tech Company, která je 
součástí skupiny Bao Gang Group.  

V roce 2013 pocházelo 40 až 50 % světové produkce prvků vzácných zemin z tohoto 
dolu. Kromě výše uvedené společnosti existuje v Čínské lidové republice dalších šest vý-
znamných společností zabývajících se prvky vzácných zemin, kterými jsou: Chinalco, China 
Minmetals, Ganzhou Rare Earth Mining, Guangsheng, Xiamen Tungsten a Jiangxi Coppe. Tyto 
podniky ovládají společně většinu zdrojů a těžební produkce.187  
  

                                                 
186

 Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku Unie. Odpady - online. http://odpady-
online.cz/analyza-potreb-nerostnych-surovin-meni-surovinovou-politiku-unie/ 
187

 Surovinové zdroje České republiky. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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Ilustrace: Mapa oblastí produkujících prvky vzácných zemin.188 
 

 
 
7.2  Japonsko 
 

Japonsko patří mezi velmi vyspělé průmyslové státy. Jeho ekonomika je závislá na ex-
portu moderní elektroniky a elektromobilů. Když v roce 2010 omezila Čínská lidová republika 
vývoz prvků vzácných zemin, měli pravděpodobně největší obavy z jejich nedostatku právě 
Japonci, kteří dováží až 65 % všech vzácných kovů vytěžených v Čínské lidové republice. Čín-
ská lidová republika svého monopolu v roce 2010 jednou využila, když pozastavila vývoz 
vzácných kovů do Japonska kvůli teritoriálnímu sporu o ostrov Senkaku, na který si dělají 
nárok obě země.189 

Na základě některých zdrojů je pravděpodobné, že v Japonsku končí značná část čín-
ské ilegální produkce. Japonský průmysl mohl mít obavy z čínské snahy omezit ilegální těž-
bu.190  

V důsledku obav z nedostatku prvků vzácných zemin začalo Japonsko recyklovat 
vzácné zeminy, hledat jiné zdroje mimo Čínskou lidovou republiku, ve výrobě je nahrazovat 
zcela nebo alespoň méně vzácnými položkami. Příkladem může být memorandum o poro-
zumění na těžbě a zpracování vzácných zemin v oblasti Lai Chau Tam provincie Duong ve 
Vietnamské socialistické republiky, uzavřené vládami Japonska a Vietnamské socialistické 

                                                 
188

 REE distribution in China. Metalpedia. http://metalpedia.asianmetal.com/img/ree/res5.jpg  
189

 Čína omezí vývoz vzácných kovů, svět se snaží hledat náhradní zdroje. Deník Referendum. 31. 12. 2010. 
http://denikreferendum.cz/clanek/tisk/8167-cina-omezi-vyvoz-vzacnych-kovu-svet-se-snazi-hledat-nahradni-
zdroje/  
190

 Kučera, J. „Zlato“ pro 21. století. Česká pozice. 28. 6. 2015. http://ceskapozice.lidovky.cz/zlato-pro-21-
stoleti-0oy-/tema.aspx?c=A150626_131805_pozice-tema_kasa&galerie/ 
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republiky v roce 2010. Těžba by měla probíhat v dole Dong Pao s roční kapacitou 10 000 tun. 
Celková zásoba dolu je odhadována na 5 milionů tun oxidů vzácných zemin.191  

Japonsko a Republika Kazachstán v květnu 2012 podepsali dohodu  
o vzájemné spolupráci při zpracování kovů vzácných zemin. Společně chtějí otevřít továrnu 
u města Stepnogorsk, nacházejícím se na severu Republiky Kazachstán, kde bude využíváno 
japonské technologie k získávání vzácného dysprosia192, s plánovanou dodávkou 50 tun 
dysprosia ročně.193  

Japonsko rozvíjí spolupráci i s Indickou republikou, kde má být vybudován nový závod 
na zpracování indických zásob vzácných zemin. Další investice společností Toyota a Sojitz 
směřovaly do Australského společenství, kde se podařilo otevřít důl Mount Weld. Koncentrát 
z tohoto dolu je dovážen ke zpracování do Malajsie. Japonská Honda například otevřela první 
zařízení na masovou recyklaci vzácných zemin z opotřebovaných aut. Společně s Japan Me-
tals & Chemicals pak vyvinula novou technologii na získávání kovů vzácných zemin z baterií 
použitých v hybridních automobilech. Ve spolupráci s firmou Daido Steel vyvinula elektromo-
tory, v nichž není obsaženo dysprosium ani terbium.194  

Japonští vědci v roce 2011 objevili obrovská ložiska vzácných zemin na oceánickém 
dně u Havajských ostrovů a břehů Francouzské Polynésie v hloubce 3,5 až 6 kilometrů. Tato 
ložiska údajně obsahují 80 až 100 miliard tun oxidů vzácných zemin. Bahno u Havajských ost-
rovů je bohaté zvláště na těžší kovy vzácných zemin jako gadolinium, lutecium, terbium 
a dysprosium. Těžba by byla jednoduchá – vzácné kovy by se extrahovaly z vytěženého bah-
na pomocí kyseliny.195  

V roce 2013 začal platit zákon podporující využívání kovů vzácných zemin z mobilů  
a dalších zařízení. Japonci o této aktivitě hovoří jako o „urban mining“ – „sekundární těžbě“, 
recyklaci hodnotných materiálů z velkých skladišť použitých elektrických zařízení a elektroni-
ky.196 
 
7.3 Interoceanmetal 
 

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století projevovaly vyspělé průmys-
lové státy zájem o průzkum netradičních rudních zdrojů na dně oceánu, zejména o průzkum 
oblastí s hlubokomořskými polymetalickými konkrecemi s obsahem kovů (železo, mangan, 
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 Vietnam inks rare earth agreement with Japan. VietNam Breaking News. 18. 5. 2012. 
https://www.vietnambreakingnews.com/2012/05/vietnam-inks-rare-earth-agreement-with-japan/ 
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 Pro představu, japonský průmysl spotřebuje ročně asi 500 tun dysprosia. Dysprosium se využívá, například, 
při výrobě motorů pro elektrické a hybridní automobily. Japonsko a Kazachstán chtějí společně zpracovávat 
kovy vzácných zemin. Eurozpravy.cz. http://ekonomika.eurozpravy.cz/svet/48461-japonsko-a-kazachstan-
chteji-spolecne-zpracovavat-kovy-vzacnych-zemin/ 
193

 Macková, K. Japonsko a Kazachstán chtějí společně zpracovávat kovy vzácných zemin. Eurozprávy.cz. 29. 4. 
2012. http://ekonomika.eurozpravy.cz/svet/48461-japonsko-a-kazachstan-chteji-spolecne-zpracovavat-kovy-
vzacnych-zemin/ 
194

 Kučera, J. „Zlato“ pro 21. století. Česká pozice. 28. 6. 2015. http://ceskapozice.lidovky.cz/zlato-pro-21-
stoleti-0oy-/tema.aspx?c=A150626_131805_pozice-tema_kasa&galerie/ 
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 Březová, K. Jak moc vzácné jsou vzácné zeminy?. iDNES.cz. 12. 10. 2012. 
http://brezova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=294022/ 
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 Šťastná, J. Kovy vzácných zemin a jak je získat. Odpady – online. 16. 7. 2013. 
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měď, kobalt, nikl, zinek, molybden a skupiny vzácných zemin). Největší plošně průmyslově 
využitelné oblasti byly objeveny pouze v několika lokalitách, především v oblasti Tichého 
oceánu. Největší plošnou ekonomicky využitelnou akumulací konkrecí, která se nachází 
v hloubkách 3 800 až 4 800 metrů, tvoří pás východně-západního směru, uvnitř zlomového 
pásma Clarion-Clipperton (CCZ) v subtropické severní části Pacifického oceánu. Má celkovou 
rozlohu 9 milionů čtverečních kilometrů.  
 

Ilustrace: Schéma registrovaných území Clarion-Clipperton.197 
 

 
 

Oblast má odhadované množství zásob v miliardách tun. Hlubokomořský průzkum 
zahájila nově vzniklá účelová společenství — konsorcia (OMA — Ocean Mining Associates, 
OMI — Ocean Managment Inc., Lockheed Martin Systems Inc. a další), v nichž mají kapitálo-
vé podíly americké a západoevropské firmy a rovněž investoři zastoupení vládními organiza-
cemi (například: Japonsko, Francouzská republika, Jihokorejská republika, Německá spolková 
republika, Ruská Federace, Čínská lidová republika a východoevropské státy – IOM).198 
 Mezinárodní organizace Interoceanmetal (IOM) byla založena v roce 1987, jejím zakládají-
cím členem byla bývalá Československá republika. Česká republika se stala nástupnickou 
zemí a vlastní tak ideální pětinový podíl organizace IOM. IOM sdružuje pět členských zemí se 
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stejnými právy i povinnostmi, sídlo má v polském městě Gdaňsk. Organizace získala statut 
průkopnického investora s výhradním právem provádět průzkumné aktivity na přidělených 
územích vymezeným geografickými souřadnicemi, zůstalo každému z těchto investorů území 
o rozloze 75 000 kilometrů čtverečních pro podrobný průzkum a následnou těžbu. Gestorem 
naší činnosti je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci 
s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Aktivity jsou podpořeny zákonem o vy-
hledávání, průzkumu a těžbě nerostných surovin z mořského dna za hranicemi pravomoci 
států (zákon č. 158/2000 Sb.), schváleným Parlamentem Českém republiky v roce 2000.199  

Účast České republiky v předmětných aktivitách je v souladu se surovinovou politikou 
státu, která otevírá možnost zajistit si v dlouhodobém horizontu zásobování rudními surovi-
nami, kterých je z primárních zdrojů na našem území nedostatek. Naše ložiska patří do nebi-
lanční kategorie a Česká republika nemá v těžbě již žádné ložisko. Případná těžba povede 
k postupnému útlumu ložisek rudních zdrojů ve světě a vzhledem k ekonomickým aspektům 
těžby a změnám na světovém trhu s komoditami, k oživení momentálně stagnujících prů-
myslových odvětví spojených s přepracováním a následným využíváním kovů netradičními 
způsoby.200 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

8. Prvky vzácných zemin a jejich dostupnost v České republice 
 
Prvky vzácných zemin, označované jako REE – Rare Erths Elements, se označuje 

14 přechodných kovových prvků 6. periody periodické tabulky s protonovými čísly 58 až 71. 
Jsou to: cer, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutecium, neodym, pra-
seodym, promethium, samarium, terbium, thulium, ytterbium. K nim se ještě řadí skandium 
a ytrium. Lanthanoidy se svými fyzikálními i chemickými vlastnostmi podobají lanthanu.201  

 
8.1 Cer202  
 

Cer (Ce, protonové číslo 58), je měkký kov šedé barvy. Cer se vyskytuje vzácně pouze 
ve formě svých sloučenin, vždy v doprovodu lanthanu a dalších lanthanoidů. Celkový obsah 
ceru v zemské kůře činí 70 částic na jeden milion (ppm), je tak nejrozšířenější lanthanoid celé 
periodické soustavy. Nejdůležitějším zdrojem ceru jsou nerosty monazit, bastnäsit a loparit. 
Nejvyšší obsah ceru ze všech nerostů (64,53 % Ce) má minerál hydroxylbastnäsit.  

Využití: Kovový cer se používá jako součást slitin pro výrobu křesacích kamínků do 
zapalovačů. Cerem legované wolframové elektrody se používají ke svařování slitin hořčíku, 
hliníku, titanu, mědi a niklu v ochranné atmosféře argonu. Sloučeniny ceru, zejména sulfid 
ceritý slouží k obarvování skla, porcelánu, smaltů a polymerů na červenou nebo oranžovou 
barvu. Oxid ceritý je součástí filtrů plynových masek a používá se jako katalyzátor některých 
organických reakcí. Vysoce aktivní katalyzátory pro čištění výfukových plynů nebo do palivo-
vých článků se vyrábějí z oxidu ceričitého v kombinaci s niklem, rutheniem, palladiem, cínem, 
platinou nebo zlatem. Uhličitan ceritý se využívá ke konstrukci palivových článků typu SOFC 
(Solid Oxide Fuel Cells). Hexaborid ceritý se používá k výrobě žáruvzdorných materiálů. 
 

Ilustrace: Cer.203 
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8.2 Praseodym204  
 

Praseodym (Pr, atomové číslo 59), je stříbřitě bílý, měkký a tažný kov, který se vysky-
tuje vzácně ve formě svých sloučenin, vždy v doprovodu dalších lanthanoidů. Největší množ-
ství (6,89 % Pr) praseodymu obsahuje minerál paratoit. Průměrný obsah praseodymu v zem-
ské kůře je 9 částic na jeden milion (ppm). 

Využití: Pro technické účely se praseodym nejčastěji připravuje jako slitina s neody-
mem pod názvem didym. Praktické využití nalézá v metalurgii jako součást lehkých slitin. 
Oxidy se používají ve sklářství a v keramickém průmyslu pro barvení glazur a skloviny na žlu-
tou nebo zelenou barvu a pro výrobu antireflexních vrstev čoček objektivů nebo brýlí. Uhliči-
tan praseodymitý se využívá ke konstrukci palivových článků typu SOFC (Solid Oxide Fuel 
Cells). 
 

Ilustrace: Praseodym.205 
 

   
 
8.3 Neodym206  
 

Neodym (Nd, atomové číslo 60), je měkký, stříbřitě bílý kov. V přírodě se neodym 
vzácně nalézá společně s ostatními lanthanoidy v monazitu a některých fosfátech. Neodym 
jako jeden z mála lanthanoidů vytváří samostatné minerály, např. wakefieldit, churchit, syn-
chysit nebo kalcioancylit. Nejvyšší obsah neodymu (65,2 % Nd) ze všech nerostů má minerál 
hydroxylkarbonát. Průměrný obsah neodymu v zemské kůře je 37 částic na jeden milion 
(ppm).  

Využití: Pro technické účely se neodym obvykle připravuje jako slitina  
s praseodymem pod názvem didym. Dále se využívá k výrobě velmi silných permanentních 
magnetů, krystalů pro infračervené lasery a k obarvování skla a glazur na fialovou nebo tem-
ně červenou barvu. Neodym je také důležitou složkou moderních lehkých slitin na bázi hořčí-
ku. Oxid neodymitý se používá k barvení skel slunečních a svářečských brýlí. 
 

                                                 
204
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Ilustrace: Neodym207 
  

 
 
8.4 Promethium208  
 

Promethium (Pm, protonové číslo 61), je radioaktivní, uměle připravený chemický 
prvek. Chemické vlastnosti promethia nejsou doposud prozkoumány. V přírodě se promethi-
um vyskytuje v téměř neměřitelném množství jako produkt radioaktivního rozpadu. V zem-
ské kůře se nalézá přibližně 570 gramů promethia.  

Využití: Kovové promethium se připravuje pro redukcí fluoridu promethitého kovo-
vým lithiem. Izotopy promethia jsou jako beta zářiče využívány jako energetické zdroje v 
kosmickém výzkumu. 
 

Ilustrace: Promethium.209 
  

  
 
8.5 Samarium210  
 

Samarium (Sm, protonové číslo 62), je stříbřitě bílý, lesklý a měkký kov, který se v pří-
rodě vzácně nalézá pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy v různých 
druzích monazitu a dalších fosfátech. Samostatné minerály samaria nejsou známy, jedinou 
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výjimku tvoří monazit. Průměrný obsah samaria v zemské kůře je 8 částic na jeden milion 
(ppm).  

Využití: Samarium se používá k úpravě fyzikálních vlastností skla a k výrobě krystalů 
pro optické lasery. Intermetalické sloučeniny se používají k výrobě silných permanentních 
magnetů, které slouží ke konstrukci sluchátek, kytarových snímačů, miniaturních elektromo-
torů a nalézají široké uplatnění v pokročilých zbrojních systémech. Oxid samaritý je používán 
k výrobě katalyzátorů pro některé organické dehydrogenační a dehydratační reakce a k vý-
robě skla pohlcujícího infračervené záření. Slitiny s obsahem samaria se uplatňují v jaderné 
technice pro zachycování neutronů. Radioaktivní izotop se využívá v medicíně a k radioizoto-
povému určování stáří objektů v geologii. 
 

Ilustrace: Samarium.211 
 

 
8.6 Europium212 

 
Europium (Eu, protonové číslo 63), je stříbřitě bílý, měkký kov, který se v přírodě vy-

skytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Největší obsah europia 
(0,89 % Eu) má minerál prošenkoit. Samostatné minerály europia nejsou známy. Průměrný 
obsah europia v zemské kůře je 1,3 částic na jeden milion (ppm).  

Využití: Europium se společně s terbiem a yttriem používá k výrobě červených lumi-
noforů do CRT obrazovek a k výrobě luminiscenčních barviv. 
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Ilustrace: Europium.213 
 

  
 
8.7 Gadolinium214 
 

Gadolinium (Gd, protonové číslo 64), je stříbřitě bílý, měkký kov s ferromagnetickými 
vlastnostmi. V přírodě se gadolinium vyskytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostat-
ními lanthanoidy. Samostatné minerály gadolinia nejsou známy. V zemské kůře se vyskytuje 
gadolinium s průměrným obsahem 8 částic na jeden milion (ppm). 

Využití: Společně s terbiem se používá k výrobě počítačových harddisků a dalších pa-
měťových médií. Dále nalézá společně s dysprosiem uplatnění jako moderátor v jaderné 
technice, jako legující přísada ocelí, při výrobě zelených luminoforů pro obrazovky radarů. Ve 
formě chelátu se používá jako kontrastní látka při magnetické rezonanci v medicíně. Neody-
mem dopované krystaly wolframanu draselno-gadolinitého se používají ke konstrukci laserů. 
Slitina gadolinia s niklem se používá k výrobě kontejnerů na radioaktivní odpad. Borid gado-
linia se používá ke konstrukci katod pro výkonné RTG přístroje. Ze sloučenin gadolinia je nej-
důležitější dusičnan gadolinitý, který se používá k výrobě speciálních skel a keramiky.  
 

Ilustrace: Gadolinium.215 
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8.8 Terbium216 
 

Terbium (Tb, protonové číslo 65), je stříbřitě bílý, měkký, kujný a tažný kov. V přírodě 
se terbium vyskytuje pouze společně s ostatními lanthanoidy. Samostatné minerály terbia 
nebyly popsány. Průměrný obsah terbia v zemské kůře činí 4,3 částic na jeden milion (ppm). 

Využití: Terbium se s europiem používá k výrobě luminoforů pro barevné televizní 
obrazovky, jako kontrastní látka v rentgenologii a mikrobiologii a společně s gadoliniem se 
používá k výrobě magnetooptických záznamových zařízení. Slitina s neodymem se používá 
k výrobě silných permanentních magnetů pro motory hybridních automobilů a generátory 
větrných elektráren.  
 

Ilustrace: Terbium.217 
   

 
 
8.9 Dysprosium218  
 

Dysprosium (Dy, protonové číslo 66), je stříbřitě bílý, měkký kov, který se v přírodě 
vyskytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Samostatné minerály 
dysprosia nejsou známy. Nejvyšší obsah dysprosia (17,2 % Dy) má minerál churchit. Průměr-
ný obsah dysprosia v zemské kůře je 5 částic na jeden milion (ppm).  

Využití: Dysprosium se společně s gadoliniem používá k výrobě moderátorových tyčí 
v jaderné technice. Slitina dysprosia, terbia a železa, známá pod názvem Terfenol-D, má 
magnetostrikční vlastnosti a používá se ke konstrukci senzorů lodních sonarů.  
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Ilustrace: Dysprosium.219 
  

 
 
8.10  Holmium220 
 

Holmium (Ho, protonové číslo 67), je stříbřitě bílý, měkký a tažný kov. V přírodě se 
holmium vyskytuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Samostatné 
minerály s obsahem holmia nejsou známy. Nejvyšší obsah holmia (2,28 % Ho) má minerál 
decrespignit. Průměrný obsah holmia v zemské kůře je 1,2 částic na jeden milion (ppm).  

Využití: Holmium se společně s gadoliniem používá k výrobě moderátorových tyčí pro 
množivé reaktory, pro výrobu permanentních magnetů a laserů. Holmium má nejvyšší mag-
netický moment, používá se ke konstrukci koncentrátorů magnetického toku pro vědecké a 
lékařské přístroje. 
 

Ilustrace: Holmium.221 
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 What is Dysprosium? Comparison of Metals. 
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8.11  Erbium222  
 

Erbium (Er, protonové číslo 68), je stříbřitě bílý, měkký kov, který se v přírodě vysky-
tuje pouze ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Samostatné minerály erbia 
nejsou známy. Nejvyšší obsah (4,44 % Er) erbia má minerál yftisit. Obsah erbia v zemské kůře 
je 3,3 částic na jeden milion (ppm). 

Využití: Erbium se společně s gadoliniem používá k výrobě moderátorových tyčí pro 
jadernou techniku, pro výrobu permanentních magnetů a laserů. 

V metalurgii se erbium používá jako legující přísada do slitin vanadu pro vylepšení je-
jich některých mechanických vlastností (z důvodu snížení jejich křehkosti a zlepšuje obrobi-
telnost). Oxid erbitý se používá ve sklářství a keramickém průmyslu pro barvení skloviny, 
porcelánu a glazur do červených a růžových odstínů. 
 

Ilustrace: Erbium.223 
  

 
8.12 Thulium224  
 

Thulium (Tm, protonové číslo 69), je stříbřitě bílý, měkký kov. V přírodě se thulium 
vyskytuje pouze velmi vzácně ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy, samo-
statné minerály s obsahem thulia nejsou známy. Obsah thulia v zemské kůře je pouhých 
0,27 částic na jeden milion (ppm). Thulium je nejvzácnější přirozený lanthanoid periodické 
soustavy.  

Využití: Sloučeniny thulia se vyznačují intenzivní modrou fluorescencí pod zdrojem 
UV záření a používají se k výrobě ochranných prvků na bankovkách. Významnější praktické 
využití kovové thulium nemá.  
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223

 What is Erbium? Comparison of Metals. http://www.comparisonofmetals.com/en/what-is-erbium/model-
48-0/ 
224

 Thulium. Prvky.com. http://www.prvky.com/69.html/ 
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Ilustrace: Thulium.225 
 

  
 
8.13 Ytterbium226 
 

Ytterbium (Yb, protonové číslo 70), je stříbřitě bílý, měkký kov. V přírodě se vyskytuje 
pouze velmi vzácně ve formě sloučenin společně s ostatními lanthanoidy. Mezi samostatné 
minerály ytterbia patří fosfát xenotim, sorosilikát keivit nebo nesosilikát hinganit. V zemské 
kůře je obsaženo průměrně 3,1 částic na jeden milion (ppm).  

Využití: Používá se v omezené míře v metalurgii pro ovlivnění mikrokrystalické struk-
tury speciálních druhů ocelí. Významnější praktické využití kovové ytterbium nemá. Oxid 
ytterbitý slouží k výrobě bílých smaltů a glazur. 
  

Ilustrace: Ytterbium.227 
  

 
 

                                                 
225

 Thulium Metal (Tm) & Thulium Granules. Reade.com. Dostupné z: 
http://www.reade.com/products/thulium-metal-tm-thulium-granules/ 
226

 Ytterbium. Prvky.com. http://www.prvky.com/70.html/ 
227

 What is Ytterbium? Comparison of Metals. 
http://www.comparisonofmetals.com/en/what-is-ytterbium/model-76-0/ 
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8.14 Lutecium228  
 
Lutecium (Lu, protonové číslo 71), je stříbřitě bílý, lesklý, měkký kov, který má ze 

všech lanthanoidů nejvyšší hustotu. V přírodě se vyskytuje vzácně ve formě sloučenin spo-
lečně s ostatními lanthanoidy. Samostatné minerály lutecia nejsou známy. Průměrný obsah 
lutecia v zemské kůře je pouze 0,8 částic na jeden milion (ppm). Nejvyšší obsah lutecia (2,4 % 
Lu) má proshenkoit.  

Využití: Lutecium se používá pro výrobu katalyzátorů pro krakování, hydrogenaci, al-
kylaci a polymeraci. Tantaličnan lutecitý má termoluminiscenční vlastnosti a slouží k výrobě 
detektorů IR záření. Významnější praktické využití kovové lutecium nemá. 
 

Ilustrace: Lutecium.229 
 

  
 

                                                 
228

 Lutecium. Prvky.com. http://www.prvky.com/71.html/ 
229

 Lutécium/Lu. Vleglex. Dostupné z://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Lutecium_.htm/ 
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9.  Zásoby a těžba prvků vzácných zemin 
 
  Česká republika nemá na svém území žádná známá ložiska vzácných zemin. Jako 
možné potenciální zdroje jsou v České republice uváděny: Krušné Hory, Slavkovský Les (Sn-
W-Li rudy), odkaliště po těžbě rud, čistecko-jesenický masiv, alkalické vulkanity Českého 
středohoří, vulkanity šternbersko-hornobenešovského pásma, strážecké moldanubikum 
(Brzkov), grafitické horniny chvaletického proterozoika, tufy hornoslezské pánve a jiné.230 

V roce 2011 byly poskytnuty údaje o světových zásobách prvků vzácných zemin, které 
byly vyčísleny na 113 megatun a o jejich zdrojích, které byly vyčísleny na 2 000 megatun. 
Z těchto zásob se v Čínské lidové republice nachází 55 megatun, tedy 49 %. Společnosti hle-
dající vzácné zeminy získaly informace o zdrojích a zásobách, které byly v roce 2012 odhado-
vané na 103 megatun zásob a 4 000 megatun prvků vzácných zemin. Z těchto údajů vyplývá, 
že Čínská lidová republika rozhoduje pouze o 9 %. Je zřejmě, že ve světě je dostatečné množ-
ství zdrojů a zásob prvků vzácných zemin k zajištění jejich budoucí potřeby na dlouhá léta, 
i v případě, že by spotřeba vzácných zemin rychle rostla. Jejich zdroje a zásoby jsou dostupné 
téměř po celém světě a dostupné jsou pak zvláště v politicky stabilních zemích, kterými jsou 
např. Australské společenství, Grónsko, Kanada, Spojené státy americké a Švédské králov-
ství.231  

Následující tabulka poskytuje přehled o produkci prvků vzácných zemin dle zemí 
v období od roku 1975 do 2014. Z přehledu je patrná vzrůstající produkce Čínské lidové re-
publiky od roku 1995, se sníženou produkcí v letech 2013 a 2014. Od roku 2010 pomalu 
vzrůstá produkce vzácných zemin v Ruské federaci a zejména v Australském společenství.  
 

                                                 
230

 Potenciální zdroje kritických surovin v České republice. Česká geologická služba. 18. 6. 2014. 
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
231

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny 2015. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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Tabulka č. 1: Produkce prvků vzácných zemin (v kilotunách).232 
 

Země 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Austrálie 3,1 11,2 11,0 0,2 --- --- 2,7 4,0 10,2 

Brazílie 1,0 2,4 2,6 --- --- 1,2 0,6 0,6 --- 

Čína --- --- 16,5 48,0 73,0 119,0 118,9 93,8 93,8 

Rusko/SNS --- --- 8,5 .. .. .. 1,5 2,5 3,0 

Kongo (Dem. Re-
publika) 

0,2 --- 0,1 --- --- --- --- --- --- 

Indie 2,0 2,4 4,5 5,0 1,9 2,7 2,7 2,9 3 

Madagaskar --- --- --- 0,1 --- --- --- --- --- 

Malajsie 1,1 4,0 3,5 0,8 0,8 0,3 0,4 0,2 0,2 

Jihoafrická repub-
lika 

--- --- 0,7 --- --- --- --- --- --- 

Srí Lanka --- --- 0,2 --- --- --- --- --- --- 

Thajsko 0,2 0,5 0,4 --- --- --- --- --- .. 

Spojené státy ame-
rické 

15,5 13,9 24,8 22,2 5,0 --- --- 3,5 4,8 

Celkem  23,0 44,0 73,0 76,0 81,0 123,0 123,0 110,0 115 

 
 Těžba prvků vzácných zemin je geograficky vysoce koncentrovaná. Zároveň jí ale do-
minuje několik těžebních společností, které však svoji produkci neuvádějí. Největším světo-
vým producentem vzácných zemin je čínská společnost Baobang, resp. její dceřiná společ-
nost Baotou Steel Rare Earths High-Tech Company. Má více než 50 % podíl, zhruba s 50 kilo-
tunami vzácných zemin. Kromě této společnosti existuje dalších 6 společností – Chinalco, 
China Minmetals, Ganzhou Rare Earth Mining, Guangsheng, Xiamen Tungsten a Jiangxi Cop-
pe, které ovládají většinu zdrojů a těžební produkce. Největším mimočínským producentem 
vzácných zemin je australská společnost Lynas Corporation. (důl Mount Weld a podnik 
v Malajsii). Společnost dosáhla v roce 2015 produkce 10 223 tun kysličníků prvků vzácných 
zemin, v roce 2014 to bylo 3 965 tun. Dalším významným producentem je americká společ-
nost Molycorp. Produkce vzácných zemin vzrostla na dole Mountain Pass z 3 473 tun  
v roce 2013 na 4 769 tun v roce 2014. Přehled o produkci společností v jejich dolech dle zemí 
poskytuje Tabulka č. 2.233 
 

                                                 
232

 Potenciální zdroje kritických surovin v České republice. Česká geologická služba. 18. 6. 2014. 
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
233

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny 2015. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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Tabulka č. 2: Produkce vzácných zemin jednotlivých zemí a společností.234 
 

Země Důl/Společnost Produkční 
kapacita (kt) 

Produkce  
2014 
(kt) 

Mateřská spo-
lečnost 

Rudní  
zdroje  
(Mt) 

Rudní zá-
soby  
(Mt) 

Austrálie důl prvků vzácných 
zemin Mount Weld  

11 10,2 Lynas Corpo-
ration 

23 900 2,080 

Brazílie důl prvků vzácných 
zemin INB Buena  

1,5 0,6 Industrias  
Nucleares do 
Brazil,  
Stát Brazílie 

0,048 0,048 

Čínská lidová 
republika 

důl prvků vzácných 
zemin  
Baiyunebo  
(Bayan Obo)  

55 (odhad) 55 (odhad) Batou Iron  
and Steel  
Group 

241 000  43 500 

Čínská lidová 
republika 

důl prvků vzácných 
zemin 
Weishan Shandong  
(Micro Hill)  

10 (odhad) 10 (odhad)  Shandong  
Weishan Lake  
Rare Earth Co, 
Ltd 

  

Indie důl prvků vzácných 
zemin Chavara, důl 
prvků vzácných ze-
min Orissa Sands 
Complex  

2,5–10 3,0 Indian Rare  
Earths Ltd/  
State of India 

   

Malajsie důl prvků vzácných 
zemin Lahat  

 0,35  
(odhad)  

0,2 Malaysian REE 
Corp 

0,030 0,030 

Ruská 
federace 

důl prvků vzácných 
zemin a tantalu Lovo-
zero  

3–4 3 Lovozersk Mi-
ning Co 

    

Spojené stá-
ty americké 

důl prvků vzácných 
zemin Mountain Pass  

20 (odhad) 4,8 Molycorp Inc   

 
Ilustrace na další straně: Ložiska kovů vzácných zemin ve světě.235 

                                                 
234

 Potenciální zdroje kritických surovin v České republice. Česká geologická služba. 18. 6. 2014. 
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinova-politika/kriticke-suroviny-cz2014.pdf/ 
235

 The What and Why of Rare Earth Metals. Streetwisereportscom. htt-
ps://www.streetwisereports.com/pub/na/the-what-and-why-of-rare-earth-metals/ 
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V souvislosti s dominancí Čínské lidové republiky v produkci vzácných zemin a vzrůs-
tem jejich cen po roce 2010, došlo k nárůstu poptávky, což odstartovalo množství nových 
aktivit – průzkumných projektů. V roce 2012 bylo ve světě v různých fázích realizace cca 
550 průzkumných projektů. Většina těchto projektů byla teprve v počáteční fázi své realiza-
ce, bez vyhledaných zdrojů vzácných zemin. Ve světě se zabývalo průzkumem ložisek na 
300 společností. Některé z nejpokročilejších průzkumných projektů na vzácné zeminy jsou 
uvedeny v Tabulce č. 3. Tyto projekty jsou v různých stádiích své realizace, objevily zdroje 
prvků vzácných zemin a některé pak i vyčíslily jejich zásoby. Nejvíce průzkumných projektů je 
realizováno v Kanadě, kde bylo objeveno nejvíce zdrojů vzácných zemin. Po Kanadě bylo nej-
více projektů realizováno v Australském společenství. V současné době je většina projektů 
pozastaveno z důvodu očekávání zvýšení ceny vzácným zemin na jejich trhu.236 
 

Tabulka č. 3: Průzkumné projekty zdrojů vzácných zemin v roce 2012.237 
 

Název lokality Země Fáze realiza-
ce 

Společnost Projekt.  
náklady  
(mil.  
USD) 

Pláno- 
vané  
dokon-  
čení 

Zdroje 
(Mt) 

Zásoby 
(Mt) 

ložisko prvků 
vzácných zemin 
Bear Lodge  

Spojené 
státy  
americké 

studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Rare Element 
Resources Ltd 

4 469   31 000   

ložisko uranu a 
prvků vzácných 
zemin Kvane-
fjeld  

Grónsko studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Greenland  
Minerals and  
Energy Ltd 

2 295 2015 619 000   

ložisko molyb-
denu/ rhenia 
Merlin  

Australie studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Rio Tinto Plc 347 2014 8 700 6 700 

ložisko prvků 
vzácných zemin 
Strange Lake  

Kanada studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Quest Rare 
Minerals Ltd 

569 2014 51   

ložisko prvků 
vzácných zemin 
Kipawa Rare  

Kanada studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Matamec  
Explorations 
Inc 

310 2016 24 450   

                                                 
236

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny 2015. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
237

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny 2015. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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ložisko prvků 
vzácných zemin 
Dubbo Zirconia  

Austrálie studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Alkane Resour-
ces Ltd 

373 2014 73 200 8 070 

ložisko uranu a 
prvků vzácných 
zemin Nolans 
Bore Rare  

Austrálie studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Arafura Re-
sources Ltd 

763 2013 46 000   

ložisko niklu/ 
skandia Nornico  

Austrálie studie tech-
nicko-
ekonomické 
dosažitel-
nosti 

Metallica Mine-
rals 

283  20.3  

ložisko prvků 
vzácných zemin 
Glenover Rare  

Jihoafrická 
republika 

pozastavený  
provoz, 
plány na 
obnovení  

Fe-Min-Ore 
(Pty) Ltd 

    1 640   

důl na prvky 
vzácných zemin 
Mountain Pass  

Spojené 
státy  
americké 

pozastavený  
provoz, 
plány na 
obnovení 

Molycorp Inc 531 2011 81 000 50 000 

důl na prvky 
vzácných zemin 
Mianning  
(Maonipiung)  

Čína pozastavený  
provoz, 
plány na 
obnovení 

Jiangxi Copper 
Corp 

555   7 400 1 500 

důl na uran a 
prvky vzácných 
zemin Eco Ridge  

Kanada uzavřeno, 
plán na zno-
vuotevření 

Pele Mountain 
Resources Inc 

212   47 433   

důl na prvky 
vzácných zemin 
Kuttesai II  

Kyrgystán uzavřeno, 
plán na zno-
vuotevření 

Stans Energy 
Corp 

    46 540   

ložisko prvků 
vzácných zemin 
Steenkamp-
skraal  

Jihoafrická 
republika 

uzavřeno, 
plán na zno-
vuotevření 

Great Western  
Minerals  
Group Ltd 

    0,250   

důl na prvky 
vzácných zemin 
Dong Pao  

Vietnam uzavřeno, 
plán na zno-
vuotevření 

Sojitz  
Corporation,  
Toyota Tsusho  

    9 380   

 
V Evropě jsou všechny pokročilejší průzkumné projekty na vyhledávání prvků vzác-

ných zemin realizovány v Dánském království, Finské republice, Švédské království, Norském 
království, na Islandu a v Grónsku – přehled v tabulce č. 4. Z projektů, uvedených v tabulce, 
je Norra Kärr jediným projektem, který je reálně realizován, i když pomalým tempem vzhle-
dem poklesu cen prvků vzácných.238 
 

                                                 
238

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny 2015. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
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  Tabulka č. 4.: Projekty průzkumu zdrojů vzácných zemin v Evropě.239  
 

Země lokalita Majitel Fáze realizace Poznámky 

Finsko  
Sokli 

Yara Studie tecnicko -
ekonomické dosažitel-
nosti 

Fosfátové ložisko s prvky vzácných ze-
min, potenciální, jako vedlejší produkt. 
V úvaze.  

Švédsko  
Norra Kärr 

Tasman Studie technicko -
ekonomické dosažitel-
nosti 

Investice 284 mil. USD, zdroj 69 Mt  

Švédsko  
Olserum 

Tasman Koncepce V úvaze. 

Norsko  
Fen 

Soukromé K těžbě V úvaze. 

Grónsko 
Kvanefjeld 

Greenland Minerals  
& Energy 

předběžná studie tech-
nicko-ekonomické dosa-
žitelnosti 

Investice > 2 000 mil. USD, zdroj 69 Mt  

Grónsko  
Sarfartoq  

 Hudson Resources  předběžná studie tech-
nicko-ekonomické dosa-
žitelnosti 

V úvaze. 

 
Mezinárodni těžební komunita se snaží změnit výhodu Čínské lidové republiky a obrá-

tit situaci naprosté převahy na poli těžby prvků vzácných zemin, které jsou nenahraditelné 
pro americkou vojenskou vyspělou armádní technologii, komunikaci a zbraně. Čtyři nové 
doly by mohly podporovat potřeby americké armády spolu s dalšími doly v jiných zemích 
v několika následujících letech. Omezení vývozu prvků vzácných zemin ze strany Čínské lido-
vé republiky způsobilo, že cena většiny těchto materiálů vzrostla více než dvojnásobně. Čín-
ská lidová republika ještě více omezila produkci, tím že zavřela stovky nezávislých dolů pod 
záminkou, že způsobily poškození životního prostředí. Čínská lidová republika udává pod-
mínky trhu, protože vlastní 97 procent světových zásob. Toto vyvolalo skoro šílenství po ob-
jevení nových zdrojů těchto surovin mimo nejlidnatější stát světa. Několik firem, zabývajících 
se zkoumáním a těžbou vzácných zemin, objevilo rozsáhlé zásoby, které by mohly posunout 
rovnováhu směrem k Západu v následujících pěti letech. Americká armáda si neobstarává 
žádné vzácné zeminy přímo z Čínské lidové republiky, což je zakázáno federálním zákonem. 
Místo toho, ministerstvo obrany kupuje výrobky, které obsahuji vzácné zeminy. Tyto výrobky 
pocházejí z Japonska, jsou použity v široké škále produktů, od systémů navádějící rakety, 
k optickým kabelům v letecké technice. Vzácné zeminy jsou podstatnou součástí informač-
ních technologií. Jsou důležité pro komunikační systémy, jsou používány jako slitina 
v malých, ale silných magnetech. Závěrem lze říci, že vzácné zeminy nebudou v horizontu 
několika let nedostatkovou surovinou a čínský monopol vymizí.240 

                                                 
239

 Surovinové zdroje České republiky – nerostné suroviny 2015. Česká geologická služba. 2015. 
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/ 
240

 Robinson, M. Rare Earths To Become Less Scarce, Signal Magazine. January 2012. 
http://www.afcea.org/content/?q=rare-earths-become-less-scarce/ 
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10.  Využití prvků vzácných zemin v průmyslu České republiky 
 

Cílem praktické částí práce bylo zmapovat využití surovin, které jsou dle Evropské su-
rovinové iniciativy kritické pro průmyslovou výrobu zemí Evropské unie. Vzhledem k jejich 
množství, které dosahuje celkem 40 surovin, byly vybrány prvky vzácných zemin.  

Podle praktického využití vzácných zemin bylo vybráno cca 60 společností, jejichž prů-
myslová výroba nebo zaměření jejich podnikání, které koresponduje s praktickým využitím, 
kdy se jedná o:  
  

• výrobu lékařských laserů,  

• výrobu katalyzátorů, 

• výrobu osvětlení – sportovišť, LED zdrojů, 

• výrobu elektromotorů, 

• výroba užitkového skla – barvení, 

• výroba keramiky – barvení, 

• výroba permanentních magnetů,  

• výroba rentgenových přístrojů, 

• výroba optických kabelů,  

• výroba plynových masek – filtry,  

• výroba žáruvzdorných materiálů, 

• výroba optických přístrojů – leštění, 

• výroba solárních panelů, 

• metalurgie kovů – ovlivňování vlastností, 

• nanotechnologie 
 

Z důvodu oslovení velkého počtu respondentů byla zvolena výzkumná metoda for-
mou dotazníku 
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D O T A Z N Í K 
 
Využití prvků vzácných zemin (PVZ) v průmyslu České republiky. 
 
1) V jaké oblasti výroby využíváte prvky vzácných zemin? 

Lasery   Metalurgie  Katalyzátory   Optika leštění   

Osvětlení   Sklo   Keramika   Elektromotory   

Permanentní 
magnety 

  RTG přístroje   Optické kabely   
Plynové 
masky   

Žáruvzdorné ma-
teriály 

  Hutnictví   Elektrotechnika    Jiné 
  

 
Jiné uveďte …………………………………………………………………………….. 
 
2) Které prvky vzácných zemin nebo jejich směsi při výrobě využíváte? 

Cer   Dysprosium   Erbium   Europium   

Gadolinium   Holmium   Lutecium   Neodym   

Praseodym   Promethium   Samarium   Terbium   

Thulium   Ytterbium           

 
3) V jaké podobě jsou prvky vzácných zemin při výrobě využívány? 

Čistá podoba   Směs   Oxidy kovů   Polotovar   

 
Jiné: …………………………………………………………….………………………. 
 
4) Vašim dodavatelem PVZ je společnost?  

 Česká republika    Zahraniční   
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5) V případě, že je Vám známa země původu PVZ v jakékoli formě, uveďte 

 Země původu    Bez odpovědi    Nevím    
 
Země původu: …………………………………………………………… 
 
 
6) Jsou pro Vás PVZ při výrobě nenahraditelné? 

 Ano    Ne    Jiná odpověď   

 
 
Jiná odpověď: …………………………………………………………… 
 
 
 
7) Jakým způsobem bude z Vaší strany řešen případný nedostatek PVZ na trhu? 

Změna dodavatele   Náhradou výrobku   Výrobkem bez PVZ   

Ukončením výroby   Akceptování ceny trhu   Jiný způsob   

 
Jiný způsob: ……………………………………………………………………..……… 
 
 
8) Jak se projeví případný nedostatek PVZ na trhu nebo zvýšení jejich ceny u koncového 

zákazníka? 

 Zvýšení ceny    Neprojeví    Jiná odpověď 
   

 
Jiná odpověď: ……………………………………………………………… 
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V rámci průzkumu bylo osloveno celkem 64 společností. Z tohoto počtu po řadě ur-
gencí odpovědělo celkem 32, tedy 50 %. 

 
Většina odpovědí – 24 (75 %), byla toho charakteru, že kovy vzácných zemí nepou-

žívá ke své výrobě nebo ke své obchodní činností. 
 
Pouze 8 (25 %) firem kovy vzácných zemin používá ke své výrobě či obchodní čin-

nosti, z toho: 
 

• 3 společnosti zabývající se výrobou (prodejem) permanentních magnetů, tyto přímo 
nevyrábí. Permanentní magnety dováží ze zahraničí (Čínská lidová republika) již jako 
hotové výrobky (obsahující vzácné kovy dysprosium, neodym a samarium). 

• 1 společnost zabývající se výrobou a servisem elektromotorů, nepoužívá vzácné ze-
miny při výrobě, ale dováží je ve formě hotových výrobků (polotovarů) od svého do-
davatele z Itálie. 

• 1 společnost, která se zabývá výrobou skla – křišťálu, používá pro svoji výrobu vzácné 
zeminy – cer, neodym a erbium, jako pigmenty pro barvení a odbarvení křišťálové 
skloviny. Ročně dováží zeminy v kilogramovém množství. 
 
Další 3 společnosti zaslaly vyplněný dotazník, z kterého bylo zjištěno následující: 

 

• 1 společnost používá cer ve formě oxidů pro leštění optiky pro výrobu dalekohledů  
a optických přístrojů. Cer jí dodávají dodavatelé z České republiky i ze zahraničí. Pro 
výrobu je cer nenahraditelný. Jeho nedostatek by společnost řešila změnou dodava-
tele a na trhu by se projevil zvýšením ceny pro koncového zákazníka.  

• 1 společnost, zabývající se výrobou obalového a speciálního skla, využívá ze vzácných 
zemin erbium ve formě oxidů. Dodavatel je z České republiky, který erbium dováží 
z Čínské lidové republiky. Pro výrobu je nenahraditelné a jeho nedostatek by byl ře-
šen změnou dodavatele a projevil by se zvýšením ceny výrobků. 

• 1 společnost, vyrábějící broušený křišťál, používá pro svoji výrobu erbium ve formě 
směsi. Jeho dodavatelem je společnost z České republiky, původ není znám. Pro vý-
robu je erbium nenahraditelné. Jeho nedostatek na trhu by společnost řešila změnou 
dodavatele a zvýšením ceny výrobků. 

 
Vyhodnocením výsledků průzkumu mezi oslovenými společnostmi využívajících prvky 

vzácných zemin při své výrobě nebo činnosti, lze obecně uvést následující: 
 

• Z oslovených subjektů používá 25 % prvky vzácných zemin, zbylých 75 procent tyto 
prvky vůbec nepoužívá. 

• Z prvků vzácných zemin jsou používány nejvíce cer, erbium, dysprosium, samarium 
a neodym. 

• Prvky vzácných zemin jsou používány či dováženy v různých formách – směsi, oxidy, 
polotovary či hotové výrobky. 
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• Společnostem vzácné zeminy dodávají dodavatele jak z České republiky, tak i ze za-
hraničí (Itálie, Čínská lidová republika). 

• Původ prvků vzácných zemin byl uveden jen v málo případech, vesměs se jednalo  
o Čínskou lidovou republiku. 

• Jednoznačným závěrem je, že ve všech případech jsou prvky vzácných zemin při výro-
bě nenahraditelné. 

• Nedostatek prvků vzácných zemin by byl převážně řešen změnou dodavatele a zvýše-
ním ceny výrobků pro koncové zákazníky. 

 
Co se týče využití kovů vzácných zemin, jedná se o tyto formy využití: 
 

• Výroba speciálního a obalového skla. 

• Výroba optických přístrojů – leštění optiky. 

• Výroba užitného skla – barvení a odbarvení skloviny. 

• Výroba elektromotorů. 

• Výroba výrobků obsahující permanentní magnety. 
 
V rámci výzkumu použití prvků vzácných zemin, jak již bylo zmíněno, bylo celkem 

osloveno 64 společností, z nichž nějakým způsobem odpověděla, po několika urgencích, 
polovina. Převážná část podala informace jen částečné, tudíž nelze výsledky průzkumu ozna-
čit za relevantní. Množství odpovědí a ochota společností poskytovat nějaké informace může 
být spojena s neochotou zúčastnit se vůbec nějakého průzkumu. Dalším důvodem je, že tyto 
informace společnosti poskytovat nechtějí, protože je považují za obchodní tajemství nebo 
se jedná o získání konkurenční výhody. 
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Závěr 
 

Předmětem studie byla problematika Evropské surovinové iniciativy. Evropská unie 
zvýšila své úsilí v oblasti neenergetických surovin z důvodu zabezpečení jejich dostupnosti 
pro udržení ekonomiky členských zemí. V rámci této iniciativy byly stanoveny cíle k zajištění 
přístupu k nerostným surovinám na světových trzích za rovných podmínek, podpoře využívá-
ní dostupných zdrojů a podpoře efektivnosti spotřeby primárních surovin v zemích Evropské 
unie. Tento dokument byl následně rozpracován formou dílčích strategií nebo legislativních 
aktů. Bylo stanoveno seznam čtyřiceti surovin, které jsou kritické pro průmysl Evropské unie.  
 V teoretické části studie byly dále popsány dokumenty České republiky, které navazují na 
Evropskou surovinovou iniciativu s cílem zajistit surovinovou bezpečnost České republiky 
v oblasti nerostných surovin, případně jejich získáváním substitucí odpadů. Dále byli uvedeni 
stěžejní aktéři, kteří jsou zodpovědní za řešení surovinové bezpečnosti v České republice, 
popsány možností jejího řešení v podmínkách České republiky, či uvedeny příklady řešení 
v zahraničí. Jako další byly popsány jednotlivé neenergetické suroviny kritické pro Evropskou 
unii z hlediska jejich chemických a fyzikálních vlastností, výskytu v přírodě, těžbě a zásobách 
ve světě a jejich praktického využití, zásobách a ložiscích v České republice, těžbě a možných 
potenciálních zdrojích. 

V praktické části byly popsány prvky vzácných zemin z hlediska jejich chemických a fy-
zikálních vlastností, výskytu v přírodě, těžbě a zásobách ve světě a jejich praktického využití. 
Cílem praktické části bylo zmapovat praktické využití vzácných zemin v průmyslu České re-
publiky a získat tak odpověď na stanovené hypotézy.  

Strategické cíle České republiky v oblasti surovinové bezpečnosti byly definovány 
v dosud platné surovinové politice České republiky z roku 1999 a jsou v souladu se závěry 
Evropské surovinové strategie, dokumentem Evropa účinněji využívající zdroje Strategickými 
cíli jsou:241 

 

• bezpečnost dodávek surovin, spočívající v zajištění nezbytných dodávek primárních 
surovin pro spotřebitele, zpracovatele, a to i při změně vnějších podmínek (výpadky 
dodávek zdrojů, cenové výkyvy na trzích, poruchy během dodávek a vnější útok)  
v kontextu EU; cílem je garantovat rychlé obnovení dodávek strategických surovin  
v případě výpadku a současně garantovat plné zajištění dodávek strategických suro-
vin držených ve státních hmotných rezervách, v rozsahu potřebném pro fungování 
ekonomiky při nouzových situacích, 

• Konkurenceschopnost surovinového průmyslu z hlediska ekonomicky přijatelné ceny 
surovin pro zpracovatele a spotřebitele, nediskriminační přístup na světový trh ne-
rostných surovin. Na konkurenceschopnosti dodávek surovin z domácích (evrop-
ských) i zahraničních (neevropských) zdrojů závisí do značné míry konkurenceschop-
nost celého evropského průmyslu.  

                                                 
241

 Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Ministerstvo průmyslu  
a obchodu České republiky. 10. 12. 2016. http://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/surovinova-
politika/statni-surovinova-politika-nerostne-suroviny-v-cr/2017/2/170228--Material_surovinova_politika-
uprav-po-pripom-VP-.pdf 
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• Udržitelnost spočívající v efektivním využití domácích zdrojů surovin, které je dlou-
hodobě udržitelné z pohledu nezhoršování kvality životního prostředí), finanční stabi-
lity těžebního sektoru a na něj navazující odvětví hospodářství a schopnost zajistit po-
třebné investice do obnovy a rozvoje včetně rekultivace, lidských zdrojů, sociálních 
dopadů a současně je třeba klást důraz na komunikaci s veřejnosti  

  
V rámci studie byly naformulovány následující hypotézy: 
 
Hypotéza č 1: Téma obav z možného nedostatku neenergetických surovin bylo 

v poslední době poněkud relativizováno z důvodu nízkých cen a bezproblémové dostupnosti 
celé řady klíčových komodit na mezinárodních trzích, se spíše nepotvrdila. 

Pokud problém možného nedostatku neenergetických surovin vztáhneme na případ 
prvků vzácných zemin, tak jejich nedostatek na komoditním trhu vznikl v roce 2010, kdy Čín-
ská lidová republika zavedla vývozní cla a celkově snížila množství vyvážených prvků. Hlavní 
dovozci (Spojené státy americké, Japonsko a Evropská unie), podali v roce 2012 na uvedený 
postup u Světové obchodní organizace stížnost. Na trhu komodit výrazně vzrostla cena vzác-
ných zemin, která byla již tak vysoká z důvodu náročnosti jejich těžby a následného zpraco-
vání. Ostatní hráči na trhu reagovali tak, že začali hledat jiné zdroje vzácných zemin. Byly 
znovu otevřeny již uzavřené doly v Australském společenství, Spojených státech amerických 
a díky průzkumu nových ložisek byly objeveny významné zásoby například v Kanadě. Vstu-
pem nových dodavatelů a odstraněním překážek ze strany Čínské lidové republiky nebudou 
výrobci závislí jen na tomto jednom zdroji a tím se prvky vzácných zemin nestanou na mezi-
národním trhu nedostupnými. Z průzkumu mezi společnostmi bylo zjištěno, že tyto by pří-
padný nedostatek řešily změnou dodavatele a zvýšením ceny výrobků pro koncové zákazní-
ky. 

  
Hypotéza č. 2: Ačkoli se v mediálním prostoru a společenském diskursu o České re-

publice hovoří jako o „montovně“, existuje zde řada firem, které se zabývají samostatným 
vývojem a výrobou zařízení, na která mohou dopadnout výkyvy na světových trzích 
s neenergetickými surovinami, se potvrdila. 

Nakolik lze do značné míry souhlasit s tvrzením, že Česká republika může být označe-
na jako „montovna“, což může být dáno složením jejího průmyslu, který je spíše orientovaný 
na produkci hotových výrobků a ne na výrobu výrobku s tzv. přidanou hodnotou, včetně je-
jich vývoje – na druhou stranu je nutné konstatovat, že v České republice existuje celá řada 
společností vyrábějících high-tech výrobky. Dle výsledků průzkumu lze například uvést, že 
čtvrtina společností používá nějakým způsobem při své výrobě prvky vzácných zemin. Tyto 
prvky jsou pro jejich výrobu nepostradatelné a jejich případný nedostatek na komoditním 
trhu by měl určitě dopad na jejich výrobu. 


