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Nerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost 
od počátku existence lidstva. 
Samotné datování historických epoch je odvozeno od pokroku   
ve využívání nerostných surovin – doba kamenná, bronzová a 
železná 
Bez nerostných zdrojů by nebylo dostatek energie, většiny staveb 
a dopravních prostředků, strojů a nástrojů, předmětů běžné 
denní potřeby, léčiv, ale i třeba historických památek  

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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• S technickou vyspělostí společnosti stoupá spotřeba a materiálová 
náročnost jejího zajištění, což klade stále vyšší nároky na zvyšování 
poznatků o neživé přírodě a jejich zákonitostech– speciálně geologii a 
dále na chemii, technologii i dopadu na životní prostředí.  

• Mimo energetické a stavební suroviny se svými obrovskými objemy těžby 
jsou právě nerudní suroviny a kovy se svými relativně malými těženými 
objemy důležitými komoditami pro udržení vysoké kvality současného 
života v naší technicky vyspělé společnosti a jejího dalšího rozvoje.  

• Základní rozdělení kovů: 
• Základní (Base metals = BM): Al, Cu, Ni, Pb, Sn, Zn 
• Železo, včetně slitin (Iron & Ferro Alloys) 
• Drahé (Precious metals = PM): Ag, Au, PGM (Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru) 
• Vzácné (Minor metals = MM): As, Be, Bi, C, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Ga, Ge, 

Hf, Hg, In, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Rb, Re, Sb, Sc, Se, Si, Sr, Ta, Te, Ti, U, 
V, W, Zr 

• Vzácné zeminy (Rare Earth Elements = REE): Ce, Dy, Er, Eu, Gd, La, 
Nd, Pr, Sm, Tb, Y 

Řada z MM, REE a PGM díky svému využití ve špičkových technologiích je 
označována jako High–tech suroviny  

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Celková cena níže uvedených kovových komponent v 

jednom mobilním telefonu je asi 30 Kč ! Ale bude-li  

chybět jenom jeden z nich, nedosáhne mobil špičkové 

úrovně a nebo nepůjde sestavit vůbec !  (zdroj BRGM) 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 



5 18.6. 2014 

Rozvoj nových materiálů, elektroniky i alternativních technologií 
získávání elektrické energie a současně ekonomický rozmach 
východoasijských zemí vyvolaly nebývalou poptávku po HT 
surovinách  i politická řešení této situace  

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Sdělení Komise evropských společenství 
parlamentu a radě 4.11.2008: Iniciativa v oblasti 
surovin (Raw Materials Iniciative) – Uspokojení 
kritických potřeb nerostných surovin v zemích EU 

Rozvinuty 3 zásadní okruhy – pilíře - pro zajištění 
surovinových potřeb Evropy 

1. zajištění rovného přístupu k surovinám na 
mimoevropském trhu 

2. trvale udržitelný rozvoj a zajištění surovin z 
evropských zdrojů 

3. zvýšení samostatnosti v surovinách , větší důraz na 
recyklaci, materiálové substituce, úspora surovin 

 
Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 

pozice v surovinové politice ČR 
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Okruhy rozpracovány ve 2 pracovních skupinách –                 
podpora 2. pilíře: 

1. Kritické ( klíčové suroviny) pro Evropu           
(Critical raw materials for Evrope) 

2. Výměna nejlepších postupů při využití 
nerostných surovin v rámci územního plánování, 
povolování těžeb a sdílení geologických 
informací 

(Exchanging best practices on land use planning, permitting and 
geological knowledge sharing) 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Metoda vymezení kritických surovin 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 

pozice v surovinové politice ČR 
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Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 

pozice v surovinové politice ČR 
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Situace s kritickými surovinami (CRM) v ČR 
 

•  Většina z CRM nebyla v minulosti systematicky  
   sledována a zkoumána – chybí data a informace 

•  Možné primární zdroje v současnosti často uzavřeny,  
   sanovány, rekultivovány, případně zlikvidovány -     
   komplikovaný nebo nemožný přístup 

•  Některé suroviny v ekonomicky zajímavých   
   koncentracích v odpadech z minulé těžby (haldy   
   a odkaliště) – chybí detailnější výzkum a průzkum 

•  Nové potenciální primární zdroje v dosud  
   nezkoumaných nadějných lokalitách – nedostatek   
   dat a informací 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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(Politika druhotných surovin) 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Antimon (Sb) 
Světové zásoby: 1800 kt Sb 
Světová těžba: 163 kt Sb  
Největší producent: Čína (130 kt) 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: Krásná Hora  
(3,7 kt), Solopysky-Deštno (0,2 kt), Příbram  
Těžba v ČR: Krásná Hora (do r.1992), 
Příbram (do r.1990) 
 

Beryllium (Be) 
Světové zásoby: 80 kt Be 
Světová těžba: 240 t Be  
Největší producent: USA (220 t) 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: podkrušnohorské 
p. (uhlí)?, Krušné hory a Slavkovský Les 
(cinvaldit)?, Poběžovicko (Be-pegmatity)?  
Těžba v ČR: 0 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 

60% 15% 

20% 

5% Antimon 

Nehořlavé 

materiály 

Slitiny 

Keramika, 
sklo, guma 

Ostatní 

53% 

21% 

16% 

5% 
5% Beryllium 

Slitiny - 

průmysl, 
letectví 
Elektronika + 

IT 

Atomový 

průmysl 

Keramika 

Ostatní 



14 18.6. 2014 

Fluorit (FT) 
Světové zásoby: 240 000 kt FT 
Světová těžba: 6700 kt FT  
Největší producenti: Čína (4300 kt), 
Mexiko (1240 kt), Mongolsko (350 kt) 
Zásoby v ČR: nebilanční 2033 kt FT 
(Moldava, Kovářská, Jílové u D., Běstvina 
Potenciální zdroje v ČR: Harrachov 
(220 kt), Krásný Les (1600 kt), Křižany 
(300 kt), Moldava-Vápenice (600 kt)  
Těžba v ČR: Běstvina (do r. 1994), 
(Moldava (do r.1992), Harrachov (do r. 
1992), Hradiště (do r. 1977), Jílové u D. 
(do r. 1994), Křižany (do r. 1982), 
Moldava (do r. 1994), Vrchoslav (do r. 
1970)  

 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Gallium (Ga) 
Světové zásoby: 1000 kt Ga (v bauxitech), 
nevyčíslené v Zn rudách  
Světová těžba: 280 t Ga  
Největší producenti: Čína, Německo, 
Kazachstán, Ukrajina 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: 0 
Těžba v ČR: 0 
 

Germanium (Ge) 
Světové zásoby: nevyčíslené v některých 
Zn a PL rudách  
Světová těžba: 155 t Ge  
Největší producent: Čína (110 t) 
Zásoby v ČR: nebilanční 470 t (Lomnice)  
Potenciální zdroje v ČR: sokolovská, 
kladensko-rakovnická, chebská a plzeňská 
pánev (uhlí) 
Těžba v ČR: 0 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Grafit (GT) 
Světové zásoby: 130000 kt GT 
Světová těžba: 1190 kt GT  
Největší producenti: Čína (810 kt), 
Indie (160 kt), Brazílie (105 kt) 
Zásoby v ČR: 14159 kt GT rudy 
(průměrné obsahy 10 – 30 % grafitu) 
(Č.Krumlov, Koloděje n.L., Bližná, 
Lazec, V.Vrbno, Spolí) 
Potenciální zdroje v ČR: šumavské,  
české a moravské moldanubikum, 
moravikum, silezikum 
Těžba v ČR: Bližná (do r.1998), Český 
Krumlov (do r.2003), Domoradice (do 
r.1974), Koloděje (do r.1968), Lazec (do 
r.2003), Malé Vrbno (do r.1977), 
Šléglov (do r.1982), Staré Město (do 
r.1977), Velké Tresné (do r.1968), Velké 
Vrbno (do r.2008)  

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Indium (In) 
Světové zásoby: nevyčíslené v Zn rudách  
Světová těžba: 770 t In  
Největší producenti: Čína (410 t), 
J.Korea (150 t) 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: K.Hora, 
H.Benešov, Z.Hory  
Těžba v ČR: 0 
 

Hořčík (Mg) 
Světové zásoby: nevyčíslené v moř.vodě, 
dolomitu, magnezitu aj.  
Světová těžba: 910 kt Mg  
Největší producent: Čína (800 kt) 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: dolomity? 
Těžba v ČR: 0 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Kobalt (Co) 
Světové zásoby: 7200 kt Co 
Světová těžba: 120 kt Co  
Největší producenti: Kongo DR (57 
kt), Kanada (8 kt), Čína (7 kt) 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: ultrabazika? 
(Staré Ransko), Ni-laterity?  
Těžba v ČR: Jáchymov (do r.1964) 

PGM – kovy platinové skup. (Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os)  
Světové zásoby: 66 kt PGM 
Světová těžba: 192 t Pt, 211 t Pd  
Největší producenti: JAR (140 t Pt + 
82 t Pd), Rusko (25 t Pt + 82 t Pd) 
Zásoby v ČR: 0  
Potenciální zdroje v ČR: ultrabazika? 
(Staré Ransko)  
Těžba v ČR: 0 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Lithium (Li) 
Světové zásoby: 13000 kt Li 
Světová těžba: 35 kt Li  
Největší producenti: Chile (13,5 kt), 
Austrálie (13 kt) 
Zásoby v ČR: nebilační 114815 t Li 
(Cínovec, Krásno) 
Potenciální zdroje v ČR: Krušné 
Hory a Slavkovský Les (cinvaldit – ten 
je zároveň hlavním zdrojem i Rb a Cs) 
Těžba v ČR: Cínovec (do r.1990), 
Krásno (do r.1991)  

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Niob (Nb) 
Světové zásoby: >4300 kt Nb 
Světová těžba: 51 kt Nb  
Největší producent: Brazílie (45 kt) 
Zásoby v ČR: 0 
Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory a 
Slavkovský Les (Sn-W-Li rudy), odkaliště 
po těžbě rud, čistecko-jesenický masiv, 
strážecké moldanubikum (Brzkov)  
Těžba v ČR: 0 
 

Tantal (Ta) 
Světové zásoby: >100 kt Ta 
Světová těžba: 590 t Ta  
Největší producenti: Rwanda (150 t), 
Brazílie (140 t), Kongo DR (110 t) 
Zásoby v ČR: 0 
Potenciální zdroje v ČR: jako u Nb 
Těžba v ČR: 0 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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REE – vzácné zeminy, Y, Sc 
Světové zásoby: 140 000 kt REE oxidy, 
540 kt Y oxidy 
Světová těžba: 140 kt REE ox.,  
7,1 kt Y ox.  
Největší producent: Čína (100 kt REE 
+ 7 kt Y, ? t Sc), USA (4 kt REE)  
Zásoby v ČR: 0 
Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory 
a 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 aj. 
Těžba v ČR: 0 

Vzhledem k širokému 
spektru použití a dosud 
neprozkoumaným zdrojům – 
především odpadů z těžby, 
nadějná komodita pro 
vyhledávání, průzkum a 
možnou těžbu 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Wolfram (W) 
Světové zásoby: 3500 kt W 
Světová těžba: 71 kt W  
Největší producent: Čína (60 kt) 
Zásoby v ČR: nebilační 70253 t W 
(Kašperské Hory, Cínovec, Krásno) 
Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory 
a Slavkovský Les (wolframit), šumavské 
a české moldanubikum (scheelit) 
Těžba v ČR: Cínovec (do r.1990), 
Krásno (do r.1991), Malý Bor (v r.1988), 
Nekvasovy-Chlumy (v r.1991), Rotava 
(do r.1945) 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Předpokládaný přístup k těžbě CRM 
 

Upřednostnit využití odpadů z bývalé těžby rud (haldy a odkaliště)  
a bezodpadové technologie úpravy 
  

Důvody: - Přístup k surovině 
               - Nižší energetická náročnost na rozdružení suroviny  
               - Likvidace ekologické zátěže 
               - Relativně krátká doba zátěže provozem do vytěžení 
               - Komplexní zpracování suroviny 
 

Nevýhody: - nižší obsahy užitné složky 
                   - relativně nižší objemy suroviny – zásob 
                   - nerovnoměrná distribuce 
                   - nutnost využití mobilních či semimobilních provozů  
                   - z toho vyplývá i nutnost dostatečného ekonomického  
                     zázemí provozovatele 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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Závěry, doporučení 

• Množství nejlépe přístupných zásob CRM surovin v ČR je minulou těžbou 
téměř zcela (např. Sb, Co) nebo částečně (např. FT, GT, W) vyčerpáno  

• ČR má ověřené zásoby a potenciální zdroje Li, W, FT a GT 

• Nadějné, ale dosud neověřené zdroje Nb, Ta, Rb, REE mohou doprovázet 
rudy Sn-W-Li, U ale i dalších kovů; mohou být i v odpadech (haldy, 
odkaliště) po těžbě rud v minulosti 

• Využití potenciálních zdrojů Ge (+Be?) je vázáno na těžbu uhlí,  In na 
obnovení těžby Zn rud  

• ČR nemá geologické podmínky pro nalezení významnějších zdrojů PGM a 
Mg (vyjma dolomitu jako zdroje kovového hořčíku) 

• Stát by měl podporovat výzkum a vyhledávání zdrojů CRM a umožnit 
následný průzkum, případně využití na nadějných lokalitách a zároveň 
chránit ložiska a zdroje těchto surovin   

• Nutnost využití moderních a šetrných metod pro komplexní využití ložisek 
a získání všech surovin 

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 
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 Použité materiály: 
 Surovinové zdroje ČR – Nerostné suroviny 2013, 
 Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k 1.1.2014,   
 USGS – Mineral Commodity Summaries, 
 Metal-Pages, CRM_InnoNet, RMEG EGS, BRGM, DG ENTR  

Nové perspektivní suroviny pro high-tech průmysl a jejich 
pozice v surovinové politice ČR 

Konec prezentace 


