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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá identifikací výrobků, které ve své struktuře 

obsahují drahé kovy, popisuje technologie zpětného získávání drahých kovů z odpadů a 

v neposlední řadě se zabývá nakládáním s odpady obsahující drahé kovy v rámci České 

republiky a ve světě. Obsahuje seznam několika firem, které v této problematice podnikají, 

zajišťují třídění, demontáž, recyklaci vysloužilých výrobků obsahující drahé kovy a tím 

zamezují ukládání těchto výrobků na skládky. Mezi takovéto výrobky patří například 

počítače a jejich elektronické desky, mobilní telefony, katalyzátory v automobilech a další 

výrobky.    

Klíčová slova: odpad, recyklace, technologie zpětného získávání, drahé kovy, 

počítače, mobilní telefony, katalyzátory, airbagy 

 

Summary 

This bachelor´s work is background research dealing with product´s identification 

which contains a precious metals in their structure. Describes regressive technology getting 

of these ones from collected scraps and at last but not least is dealing with waste handling 

contain a precious metals in Czech republic and abroad. Also includes a list of several 

companies which focus their business activity in these issues – ensure sorting, 

disassembling and recycling of useless products. Products aren´t stored in dumping sites 

anymore in this way. For example computers and theirs electronic components, cell 

phones, car´s catalytic converters and others belong to category of a products. 

Keywords: waste, recycling and recovery technologies, precious metals, 

computers, mobile phones, catalytic converters, airbags 
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1. Úvod 

Kovové prvky, které se v přírodě vyskytují vzácně, a proto mají vysokou cenu, 

označujeme jako drahé kovy. Mezi tyto kovy řadíme zejména zlato, stříbro a kovy 

platinové skupiny, do které patří platina, paladium a rhodium.  

Velké množství drahých kovů se zpracovává zejména v automobilovém průmyslu, 

při výrobě šperků, v elektrotechnickém průmyslu i v zubním lékařství. V automobilovém 

průmyslu - k výrobě katalyzátorů se zpracovává paladium, rhodium a platina, která má 

výborné katalytické účinky jak ve formě sloučenin, tak ve formě kovu. Zde tyto tři kovy 

slouží k odstranění nežádoucích látek z výfukových plynů. V elektrotechnice a 

počítačovém průmyslu se příslušné kontaktní povrchy pokrývají tenkou vrstvou zlata, u 

počítačových harddisků se používá směs stříbra a platiny.  V zubním lékařství je zlato, 

stříbro a platina součástí dentálních slitin. 

Drahé kovy jsou využívány i v jiných oborech, například v lékařství. Zejména 

stříbro, které je známé pro své antialergenní a antibakteriální účinky. Nebo platina, která se 

přidává do léků - cytostatik, pomáhající v boji proti karcinogenním nálezům.  

Z celé skupiny drahých kovů se zpracovává nejvíce stříbro. V českém průmyslu 

se spotřebuje 150 tun stříbra ročně.  Poté následuje zlato (10 tun), platina (8 tun) a nejméně 

se zpracovává rhodium a paladium. 

Vzhledem k stále vysoké a stupňující se ceně drahých kovů je velice důležitá 

jejich recyklace, recyklace zařízení, které tyto kovy obsahují. V roce 2013 bylo v České 

republice recyklováno 100 tun stříbra, 5 tun platiny, 3 tuny zlata, 2,5 tuny paladia a 0,2 

tuny rhodia. 
[49]

 Recyklované stříbro a platina tedy pokrývají více než polovinu poptávky. 

Objem recyklace v uplynulých 10 letech rapidně vzrostl. Je to především dáno tím, že ceny 

kovů stále rostou a určité materiály, které byly ekonomicky nezpracovatelné, se v dnešní 

době recyklovat vyplácí. Velice pomáhají i nové technologie umožňující efektivnější 

recyklaci. Na základě vývojových trendů se očekává, že do roku 2030 stoupne poptávka po 

drahých kovech více jak trojnásobně, v důsledku rozvíjejících se ekonomik a nástupu 

nových technologií.  
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Cílem bakalářské práce je zabývat se současným stavem recyklačních technologií 

pro získávání drahých kovů z odpadů jak v rámci České republiky, tak v zahraničí.  

Identifikovat výrobky, které ve své struktuře obsahují drahé kovy a je velmi důležité je 

v dnešní době recyklovat a v neposlední řadě popsat metody pro získávání drahých kovů 

z těchto vysloužilých výrobků - odpadů.  
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2. Identifikace výrobků s výskytem drahých kovů 

Z výsledků průzkumu veřejného mínění zaměřeného na obecnou znalost drahých 

kovů v České Republice, provedeného společností SAFINA, a.s. vyplývá, že 96% 

respondentů považuje za drahý kov pouze zlato a stříbro. Naopak rhodium, které také patří 

do skupiny drahých kovů, vybralo pouze 14% dotazovaných Čechů. Palladium označilo za 

drahý kov 45% dotazované populace.  

Drahé kovy, se objevují v předmětech naší každodenní potřeby. Jejich výskyt byl 

správně označen především v technologických zařízeních: mobilní telefon, počítač, 

automobily a televizor. Pouze 4% dotazovaných správně odpověděla, že se drahé kovy 

nachází i v okenních tabulích a přitom je to právě vrstva nanočástic stříbra, která nás 

každodenně chrání před slunečním zářením. Ještě méně dotazovaných správně odpovědělo, 

že se drahé kovy vyskytují v  záchranných airbazích v automobilech, kde je paladium 

použito v rozbuškách. Naopak fakt, že součástí katalyzátorů jsou rovněž drahé kovy, si 

uvědomuje 50% respondentů.  

Nejlepší znalost o obsahu drahých kovů v uvedených předmětech se projevila u 

nejmladší části dospělé populace (18 -24 let). 
[1] 

O drahých kovech neexistuje v ČR relativní celková statistika. Odhaduje se, že 

recyklační firmy ročně vykoupí ze zpracovatelských, amortizačních a zpětného odběru 

výrobků 150 – 200 tis. tun těchto druhotných surovin. Jedná se o odpady mědi, hliníku, 

olova, cínu, zinku, tantalu, zlata, stříbra, platiny a dalších drahých kovů. Zdrojem 

takovýchto druhotných surovin jsou odpady polotovarů a výrobků z neželezných kovů, 

odpady z úpravy a recyklace kovových odpadů a výrobky s ukončenou životností. 

S drahými a neželeznými kovy se obchoduje řadu let na komoditních burzách 

v celém světě. Jednou z nejznámějších je London Metal Exchange. Na této burze se 

stanovuje cena na základě poptávky a nabídky drahých kovů. Z údajů zahraničního 

obchodu je tento vliv patrný (viz. Tabulka č. 1).  

Data uvedená v tabulce č. 1, nejsou běžně dostupná, podrobnějšími údaji 

disponují pouze jednotliví podnikatelé a podnikatelské subjekty, které je považují jako 

obchodní tajemství. 
[7]
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Tabulka č. 1: Dovoz a vývoz neželezných a drahých kovů (t/rok) (přepracováno podle Politika 

druhotných surovin, 2013)
 [7]

 

Komodita 
2008 2009 2010 2011 

dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz 

Šrot měděný 9 033 61 602 9 976 96 028 12 194 125 215 19 066 87 156 

Šrot niklový 485 854 1 473 2 472 1 317 4 740 270 3 412 

Šrot hliníkový 59 278 61 160 51 375 51 677 63 188 73 572 88 795 91 757 

Šrot olověný 4 866 8 241 4 270 4 887 3 101 1 999 2 872 2 436 

Šrot zinkový 2 821 3 033 2 492 2 881 967 5 141 913 4 512 

Šrot cínový 48 89 101 119 9 49 5 175 

Drahé kovy 341 1010 354 958 166 829 1279 5437 
 

2.1  Mobily 

V České republice se zrecykluje pouze 5% vyřazených mobilních telefonů ročně. 

Ostatní vyřazené mobilní telefony končí uložené někde doma nebo v horším případě jsou 

vyhozeny do popelnice. Přitom téměř 80% částí můžeme recyklovat nebo opětovně využít. 

Díky široké síti zpětného odběru elektroodpadu ho můžeme odevzdat k recyklaci. 

Například při koupi nového mobilního telefonu ho odevzdat u obchodníka, nebo odevzdat 

ve sběrných dvorech, do sběrných boxů ve školách, firmách či institucích. 
[2] 

Nezájem lidí o zpětný odběr mobilních telefonů má za důsledek nevyužití 

poměrně velkého množství materiálu. Mobilní telefony jsou totiž plné drahých kovů a 

jiných materiálů. Mobilní telefon v průměru obsahuje například 24 mg zlata, ba dokonce 

205 mg stříbra. Pro běžného člověka je nemožné tyto drahé kovy od zbytku materiálu 

oddělit, v průmyslových odvětvích se to ale běžně dělá. Firmy zabývající se zpracováním 

drahých kovů tyto kovy separují složitými recyklačními metodami a následnou rafinací.
 [3]

 

Mobilní telefony tedy v sobě ukrývají mnoho materiálů. Je známo, že kryt a deska 

mobilního přístroje je vyrobená z plastu. Méně známou součástí jsou kovy, ukryté 

v kontaktech a konektorech. Při recyklaci je možné získat kovy zpět, téměř v plné míře. 

Například u zlata je míra opětovného získání 98 %, u stříbra 90 %. Ryzí kov pak může být 

dále použit k výrobě mnoha jiných produktů. 
[2]  

Tabulka č. 2 obsahuje výčet materiálů, které jsou součástí mobilních zařízení, a 

určuje, kde se v mobilním zařízení přesně nachází.
 [4] 
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Tabulka č. 2: Materiály obsažené v mobilních telefonech (přepracováno podle MALÝ O., 2005) 
[5] 

Materiál Charakteristika 

PVC Tvoří ochranný kryt mobilů.  

Nikl V kovových konstrukcích mobilů a v bateriích. 

Berylium V bateriích. 

Měď Zastoupena v kabelech a drátcích. 

Stříbro Každý mobil v sobě může obsahovat kolem 250 mg stříbra. 

Rtuť V mikrosoučástkách. 

Zlato Mobilní zařízení v sobě může skrývat až 24 mg zlata. 

Arsen Najdeme ho v polovodičových součástkách.  

Tekuté krystaly Obsaženy v LCD displejích.  

2.2  Počítače  

Technologie osobních počítačů nezahrnuje jen stolní počítače, ale také notebooky, 

tiskárny, scannery a ostatní příslušenství, které mohou být k počítači připojeny. S těmito 

součástmi musí být, po dobu jejich životnosti, zacházeno zvláštním způsobem. Pokud se 

s počítačem zachází špatně, je hodnota jeho znovupoužití znehodnocena. Není-li počítač 

označen za znovupoužitelný, musí být rozdělen na různé recyklovatelné součásti - plasty, 

kovy a sklo. To vše je v malých součástkách počítačů promícháno. Ve světě existuje jen 

několik málo společností, schopné recyklovat speciální plasty používané při výrobě 

počítačů a jen nepatrné množství společností, zabývající se recyklací CRT obrazovek. Dále 

je neustále málo rafinérií kovu, které mohou zpracovávat elektronické desky z počítačů. 

Aby tyto společnosti mohly být efektivní, musí denně zpracovávat tuny materiálu. Tento 

matriál musí být shromážděn z tisíce různých míst, aby se docílilo potřebného množství 

k recyklaci. K uskutečnění tohoto nelehkého úkolu, se je nutno rozdělit počítačový 

recyklační průmysl do několika vrstev. První vrstva je zaměřena na znovupoužití 

shromážděného počítačového vybavení a rozděluje toto vybavení do skupin na použitelné 

či nepoužitelné. Použitelné vybavení je modernizováno a poté prodáno. Nepoužitelné 

vybavení je zasláno ke zpracovateli druhé vrstvy, kde započne proces rozebírání. Kovy, 

plasty, elektronické součásti, CRT obrazovky jsou odděleny a prodány specializovaným 

rafinériím ve třetí vrstvě.  Ty se zabývají znovuzískáním základního materiálu. 
[6] 
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2.2.1 Elektronické desky 

Nejcennější materiál, nacházející se v počítačích jsou elektronické desky, které 

jsou ihned po vyjmutí z počítačů poslány do rafinérií vzácných kovů. V rafinériích jsou pro 

nové produkty znovuzískány všechny drahé kovy. Největším problémem nastává fakt, že 

výrobci počítačů se snaží snižovat ceny, snižují tedy množství drahých kovů ve výrobním 

procesu. Tím snižují hodnotu recyklovaných částí a dělají recyklační proces méně 

ekonomickým. 
[6,7] 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka č. 3: Materiály, které se nachází v jedné tuně elektronických desek (přepracováno podle Politika 

druhotných surovin, 2013)
 [7]

 

Materiál kg v tuně Matriál  kg v tuně 

Plast 272 Stříbro 0,45 

Měď 130 Zlato 0,45 

Železo 41 Kadmium 0,36 

Brom 25 Tantal 0,17 

Olovo 24 Molybden 0,14 

Cín 20 Palladium 0,11 

Nikl 18 Beryllium 0,08 

Zinek 4 Platina 0,03 

  

2.3  Automobily 

Auta, včetně vozidel s ukončenou životností, tzv. autovraky, tvoří konstrukční 

celek složený ze součástek a konstrukčních skupin, které jsou vyrobeny z různých 

materiálů, především kovů, plastů, skel, pryží, přítomny jsou i drahé kovy. Těchto 

využitelných komodit (hlavně kovů a plastů) vzniká z autovraků ročně cca 180 tis. tun. 

Obrázek č. 1: Elektronické desky počítačů 
[6]
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V ČR jsou recyklovány především materiály kovové, především v podobě kovového a 

nekovového šrotu. 

Současnou síť sběrných a zpracovatelských zařízení tvoří něco okolo 562 zařízení, 

z nichž je 380 zařízení podnikatelsky aktivní. K provozu takto podnikatelských zařízení je 

potřeba souhlas krajských úřadů, neboť úroveň zpracování vozidel s ukončenou životností 

je ovlivněna právními předpisy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky). 
[7,16]

 

Z každého vozidla s ukončenou životností jsou pro finální produkci k dispozici 

tyto materiály: 

 železné kovy – většina je zpracována v metalurgickém průmyslu 

 neželezné kovy – zvláštní postavení mají vytěžované drahé kovy, například 

platina a rhodium z katalyzátorů, které jsou předzpracovány a poté odeslány 

do rafinérií kovů (v ČR se provádí pouze předzpracování aktivních vložek 

katalyzátorů a následně jsou exportovány) 

 pneumatiky, pryže – zpracovány v ČR v cementárnách 

 skla, plasty – z důvodů speciálních druhů autoskel je jejich zpracování 

problematické 

 ostatní komodity- provozní náplně, výplně sedadel- částečně se recyklují, 

nebo expedují, část se skládkuje 
[7]

  

Díky svým vynikajícím katalytickým účinkům se v automobilovém průmyslu, pro 

výrobu katalyzátorů používá platina, palladium a rhodium. Vzhledem k jejich odolnosti 

vůči korozi se také platina nebo palladiu používají pro výrobu elektronických součásti 

motoru, ABS systémů nebo airbagů. 
[8] 

Tabulka č. 4: Součásti automobilů a jejich materiály (přepracováno podle Politika druhotných surovin, 

2013) 
[7]

 

Součásti obsahující drahé kovy Veškeré obsažené materiály 

Tlačítka, vypínače nikl, stříbro, hliník, bronz, mosaz, plasty 

Čidla, spínače, ABS, GPS  rtuť, stříbro, nikl, měď, hliník, sklo 

Měřicí přístroje hliník, sklo, plasty galium, indium, zlato, telur 

Automatizované řízení měď, hliník, ocel, indium, stříbro, zlato, plasty 

Airbagy platina, rhodium, plasty 

Katalyzátory platina, rhodium, palladium, ocel, keramika 
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2.3.1 Katalyzátory 

Ve výfukových plynech se nachází celá řada škodlivin a tři nejznámější z nich, 

oxid uhelnatý, oxidy dusíku a nespálené uhlovodíky, dokáže katalyzátor odstranit.  

Katalyzátor v autě není příliš složité zařízení, ale obsahuje drahé kovy - platinu, paladium a 

rhodium, což způsobuje jeho vyšší cenu a v budoucnosti i možné environmentální 

problémy. 
[9] 

Katalyzátor je zařízení, umístěné v přední části výfukového systému, přeměňující 

škodlivé látky ve výfukových plynech na méně škodlivé. V současnosti je katalyzátor 

natolik účinný, že dokáže odstranit až 97 % uhlovodíků, 96% oxidu uhelnatého a 90 % 

oxidů dusíku.
 [10] 

První automobily s katalyzátory začaly jezdit v Evropě v roce 1986. V České 

republice byly povinně zavedeny v roce 1993. V dnešní době je katalyzátor běžnou a 

nepostradatelnou součástí automobilů, jež má za úkol snížit produkci plynných škodlivin, 

vznikající při nedokonalém spalování uhlovodíkových paliv ve spalovacích motorech. Na 

vzniku těchto škodlivin má vliv kvalita spalování, stav motoru, nebo kvalita paliva. 

Pomocí katalyzátoru se škodlivé plyny přeměňují na oxid uhličitý (CO2), plynný dusík 

(N2) a vodní páru. K této přeměně dochází v důsledku oxidačně redukčních reakcí, 

umožněných kombinací tepla a drahých kovů. 
[11,12]

 

Obrázek č. 2: Použité katalyzátory 
[1]
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Katalyzátor je tvořen ocelovým nosičem se strukturou tzv. medového plástu. Na 

povrchu nosiče je nanesena porézní vrstva oxidu hlinitého, s příměsí kovových aditiv 

(hlavně oxidů) zvyšující výkon katalyzátorů, odolná vůči vysokým teplotám a častému 

střídání teplot. Platinové kovy, rhodium, paladium a platina jsou uchyceny, na povrchu 

vrstvy oxidu hlinitého, impregnací kyseliny hexachlorplatičité, chloridu palladnatého a 

chloridu rhoditého, jejichž redukcí v proudu vodíku získáme katalyticky aktivní částice 

platinových kovů o průměru 1 – 10 nm. 
[12] 

Platinové kovy jsou v katalyzátoru kombinovány v nejrůznějších poměrech. 

Nejprve byly používány katalyzátory Pt-Rh v poměru 10:1, později v poměru 5:1. Na 

začátku devadesátých let došlo ke zvýšení ceny obou prvků a začaly se vyrábět 

katalyzátory Pt-Pd. Postupným vývojem se začaly vyrábět katalyzátory Pt-Pd-Rh.
13 

V praxi 

se katalyzátory dělí na dvoucestné a třícestné, podle toho kolik škodlivin je katalyzátor 

schopen zlikvidovat. V současnosti, se nejvíce používají třícestné katalyzátory, kterými se 

z výfukových plynů odstraní všechny tři škodlivé látky. 
[15] 

 

 

  

Obrázek č. 3: Složení katalyzátoru 
[14]

 

Tělo 

katalyzátoru 

Izolační 

materiál 

Tepelný štít 

Umístění 

Lambda sondy 

Aktivní část 

katalyzátoru 

Výfukové plyny (HC, CO, NO x) 

  

Upravené emise 

(H2O, CO2, N2) 

Chemická reakce  

CO + ½ O2 → CO2   

H4C2 + 3O2 →  2CO2 + 2H2O 

CO + NO x → CO2 + N2 
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3. Nakládání s odpady obsahující drahé kovy v ČR a ve světě 

Díky vstupu ČR do EU, se do naší legislativy implementují evropské normy a 

předpisy a nejinak je tomu i u zákona, který se vztahuje k nakládání s odpady. 
[21]

 

Nakládání s odpady a vše co se odpadů týče, obecně upravuje zákon ze dne 15. 

května 2001, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
[16] 

3.1  Nakládání s odpady obsahující drahé kovy v ČR 

Veškeré drahé kovy jsou z hlediska odpadu velmi vzácné, proto objem jejich 

recyklace neustále roste. Tento růst je způsoben zejména poptávkou.  Jen v ČR je poptávka 

roční poptávka po 150 tunách stříbra, 10 tunách zlata, 8 tunách platiny a přibližně 4 tunách 

palladia a rhodia. Velké množství drahých kovů je ukryto v elektrospotřebičích, vysoký 

obsah drahých kovů v sobě ukrývají i mobilní telefony, jak je uvedeno v 2. kapitole. K 

tomu, abychom mohli kovy oddělit k následné recyklaci, není zapotřebí složitá demontáž. 

Vyřazené elektrospotřebiče totiž spadají do kategorie elektroodpad a o jejich demontáž se 

starají příslušné firmy, řízené sběrnými systémy. 
[17] 

V průmyslové výrobě se do jisté míry využívají všechny drahé kovy. Jejich 

využití v jednotlivých průmyslových odvětvích je dáno jejich specifickými vlastnostmi. 

Zlato je využíváno především v klenotnictví, ale též v elektrotechnickém průmyslu a 

v posledních letech velkou část poptávky tvoří investiční zlato, jak ze strany centrálních 

bank, tak právnických či fyzických osob. Platina je používána spolu s palladiem a rhodiem 

v oblasti katalýz, nebo procesů snižující emise skleníkových plynů. Dále je používána ve 

farmacii a společně s rhodiem ve sklářském průmyslu. 
[17,18]

 

Procentuální využití drahých kovů v průmyslových oborech: 

 35 % automobilový průmysl 

 20 % elektrotechnický průmysl 

 20 % klenotnictví 

 10 % sklářský průmysl 

 10 % chemický průmysl 

 5 % lékařství 



Karina Richterová: Recyklační technologie pro získávání drahých kovů odpadů 

 
 

11 

2015 

Dvěma nejdůležitějšími kovy pro průmysl je stříbro v oblasti elektroprůmyslu a 

platina pro svůj ekologický význam. 

Zásadní trend, který můžeme sledovat v oblasti průmyslového využití drahých kovů 

je rozšiřování počtu jejich aplikací, v kontrastu se snižováním množství drahých kovů u 

jednotlivých aplikací.
 [18] 

Zpracováním odpadů s obsahem drahých kovů se u nás v ČR zabývá přibližně 10 

firem, z nichž největší působnost má společnost Safina, a.s.
 [21] 

 

3.1.1 Safina, a.s. 

Historie společnosti sahá až do roku 1860, kdy byla ve Vídni založena firma G.H. 

Scheidsche Affinerie, která založila v Praze, roku 1920, samostatný podnik, z kterého 

v roce 1950 vznikl národní podnik Safina. Název tohoto národního podniku je odvozen ze 

slov „Spojené rafinérie“. V současné době je Safina, a.s. soukromou společností, která má 

Obrázek č. 4: Životní cyklus elektrozařízení (přepracováno podle Životní cyklus výrobku, 

2010) 
[50]
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vliv a působnost, na trhu střední a východní Evropy, v oblasti zpracování drahých kovů a 

rozvíjí svou působnost také na trzích EU, Severní Ameriky, Asie a Ruské Federace.  

Společností Safina, a.s. jsou přijímány ke zpracování odpady z výrobních procesů 

obsahující neželezné, a především drahé kovy. Jsou to například použité chemikálie a 

galvanické kaly, průmyslové katalyzátory, autokatalyzátory, průmyslové odpady 

s obsahem drahých kovů, základové desky počítačů, elektronický odpad a další 

průmyslové odpady, ale taky dentální a klenotnické odpady, zlomkové zlato, stříbro a 

další. 

Vykoupený materiál je homogenizován a jsou z něj odebrány vzorky, jejich 

analýzou se zjistí obsah kovů a poté je materiál odsouhlasen k dalšímu zpracování – 

vytavení materiálu a následná rafinace loužením, nebo elektrolýzou. Výsledným 

produktem jsou drahé kovy, popřípadě neželezné kovy vysoké čistoty. 
[19,20] 

3.1.2 Kovohutě Příbram, a.s.  

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. je hutnický závod, který recykluje 

odpady s obsahem olova, vyrábí olovo a jeho slitiny a dále zpracovává odpady s obsahem 

drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu. 

Činnost společnosti Kovohutě Příbram, a.s. se dělí do čtyř, tzv. divizí. Divize 

Recyklace se zabývá recyklací ale i výkupem odpadů olova a jeho slitin, kam patří z 80 %, 

staré olověné autobaterie. Divize Produkty se soustřeďuje na výrobu a prodej výrobků na 

bázi olova a cínu. Divize elektroodpad se snaží rozšiřovat ekologické služby společnosti o 

zpracování odpadů z OEEZ (elektrických a elektronických zařízení). Poslední Divize 

Drahé kovy se zabývá výkupem, ekologickým využitím a zpracováním odpadů s obsahem 

drahých kovů. 

Divize Drahé kovy provádí homogenizaci odpadu s obsahem drahých kovů 

pomocí třídění, drcení, pálení, mletí, nebo tavení. Ke zpracování jsou přijímány odpady 

především z elektrických a elektronických výrobků, kalů, popelů, slitků, odpadů 

z fotografického průmyslu a další odpady s obsahem drahých kovů. Po přijetí odpadů do 

zařízení k jejich využití je rozhodujícím faktorem obsah kovů, který se může lišit podle 

místa vzniku odpadu. Pracovníci Divize Drahých kovů zpracovali pro své zákazníky 

přehled vykupovaných odpadů do obrázkového katalogu, který napomáhá lidem 
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v orientaci, kde všude se drahé kovy vyskytují a jakým vhodným způsobem je 

zpracovávat. Tento katalog je umístěn na webových stránkách této společnosti. 
[18,21] 

3.1.3 Ostatní firmy z oblasti zpracování drahých kovů 

Firma Rafina, s.r.o. se již od roku 2003 zaměřuje na přepracování odpadů ze 

zlatnické výroby, ale zpracovává i jiné atypické odpady obsahující drahé kovy (chemikálie, 

stěry, kelímky, leštící kotouče a další). 
[22]

 

Firma GZ Metal, s.r.o. se zabývá zpracováním drahých kovů a jejich slitin, 

výrobou investičních produktů, výkupem a prodejem investičního zlata a stříbra. Nakládají 

s materiálem obsahující drahé kovy - provádí analýzu drahých kovů, hutní zpracování 

neželezných kovů, rafinaci drahých kovů či tavení materiálu. 
[23]

 

Firma Rekat, s.r.o. je malá firma, která provádí výkup, recyklaci, zabývá se 

odkupem, nebo přepracováním odpadu s obsahem drahých kovů. 
[24]

 

Společnost Barkov ČR, spol. s.r.o. byla založena v roce 1997 a zpočátku 

obchodovala jen s barevnými kovy. Dnes se soustřeďuje na tyto činnosti: ekologická 

likvidace vyřazených zařízení, recyklace plastů a směsí kovů a plastů, výkup kabelů, kovů, 

strusek a směsných odpadů, bezpečná likvidace pevných disků a jiných datových nosičů, 

nebo demontáže elektrozařízení (počítače a jiná elektronika). 
[25] 

Společnost ARGETA , s.r.o. se zabývá zpracováním a výkupem dentálních 

odpadů s obsahem drahých kovů. Vykupuje dentální slitiny s obsahem drahých kovů, 

jejich zlomky, stříbro, platinové, nebo zlato-palladiové slitiny, odpadní amalgán, 

fotografický film a papír obsahující stříbro a jeho slitiny. 
[27] 

Společnost Met Trade, s.r.o. zajišťuje výkup a recyklaci použitých katalyzátorů již 

od roku 2002 a v současnosti je největším zpracovatelem těchto odpadů v ČR. 
[28]  

Firma VÚK – Čisté kovy, s.r.o. vznikla roku 1997. Zabývá se výzkumem, 

vývojem a výrobou vysoce čistých kovů v oddělení „Čisté kovy“ Výzkumného ústavu 

kovů v areálu vědeckotechnického parku Inovačního technologického centra - VÚK, a.s. 

Přepracovává elektronický odpad, dentální materiály, průmyslové odpady a klenotnické 

odpady. 
[33] 
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KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. je moderní společnost, zabývající se výkupem 

železa, barevných a drahých kovů, nakládáním s nebezpečným a ostatním odpadem. Patří 

mezi dceřiné společnosti holdingu REC Group, s.r.o. Tato společnost byla založena již v 

roce 1998 a až do roku 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. Dnes skupinu REC Group, 

s.r.o. tvoří sedm společností, které zajišťují veškeré služby v oblasti likvidace odpadů, 

zpracování odpadů, ekologické poradenství, vzdělání veřejnosti a další.
 
Viz následující 

obrázek. 
[26]

 

 

 

3.2  Nakládání s odpady obsahující drahé kovy ve světě 

Recyklace a využití domácího, nebo průmyslového odpadu je klíčem k dalšímu 

rozvoji technické civilizace. Až nečekaně úspěšní jsou v tomto oboru ve Švédsku, kde jen 

málokterý z odpadů nenajde další využití. Jedné francouzské firmě se pro změnu daří 

získávat drahé kovy z odpadních vod.  

Obrázek č. 5: Dceřiné společnosti REC Group 
[26]
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Situace, která nastala ve Švédsku, došla tak daleko, že tato země začala pociťovat 

nedostatečné množství vlastního odpadu a začala si odpad dovážet ze sousední země, 

z Norska. Velké množství odpadu Švédsko využívá k produkci energie a tepla a při těchto 

procesech se Švédsku daří plnit tamní, přísné emisní limity. Je to dáno především díky 

pokročilým technologiím spalování a dobrému třídění odpadů.  

Švédští odborníci předpokládají, že odpad bude hrát v budoucnu mnohem větší 

roli součastně s tím, jak se budou stále zhoršovat možnosti získávání primárních zdrojů.  

Velice zajímavým příkladem využití odpadních surovin je postup malé 

francouzské firmy, nedaleko Paříže, která se zaměřila na extrakci drahých kovů 

z průmyslových odpadních vod. Podstatou jejich metody je filtr, tvořený z mnoha malých 

kuliček na bázi umělé pryskyřice. Z deseti krychlových metrů je filtr schopen zachytit 

desítky gramů drahých kovů, jejich cena je přibližně 3000 až 5000 eur. Díky stejné 

technologii lze odpadní vodu zbavit toxických příměsí, jako jsou například olovo, rtuť, 

měď, kobalt a uran. 
[29] 

3.2.1 Společnost BOLDIEN 

Společnost Boldien vyvinula energetickou a automatizační technologii ABB, 

která pomáhá izolovat měď a drahé kovy z elektronického šrotu a při tom použít jen 

zlomek energie, potřebné k extrakci kovů z rudy.  Společnost, v součastné době, otevírá 

nový závod pro recyklaci elektronického šrotu, na měděné huti Rönnskär v severním 

Švédsku. Zde bude rozšiřovat svou kapacitu recyklace až o trojnásobek (z 45000 tun na 

120.000 tun ročně) a tím, se z Rönnskär stane největší závod pro recyklaci elektronického 

šrotu na světě.  Tento elektronické šrot pochází z počítačů, mobilů, plošných spojů a jiných 

elektronických zařízení obsahující drahé kovy. Po primárním drcení a třídění se 

elektronický odpad taví v peci, pomocí patentované technologie Klado, vyvinuté rovněž 

společností Boldien. Po tavení jsou roztavené kovy převedeny do přilehlých výrobních 

linek, pro následné zpracování velice kvalitních produktů.  

Obnova kovů z elektronického odpadu vyžaduje maximálně 15 % energie 

potřebné k extrakci těchto kovů. 
[30] 
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3.2.2 Firma Ögussa 

Rakouská firma Ögussa (Österreichische Gold- und Silberscheideanstalt) je 

vedoucí firma, dominující na rakouském trhu v oblasti vzácných kovů a její historie sahá 

až do doby rakousko-uherské monarchie. Zpracováním a recyklací drahých kovů pomocí 

moderní rafinační technologie zajišťuje nepřetržitý oběh drahých kovů. V oběhu drahých 

kovů je Ögussa dodavatel s úplnou nabídkou – management drahých kovů, rafinace a 

výroba, kterou provádí již s dlouholetou tradicí. V roce 1992 byla firmou Ögussa založena 

rafinérie drahých kovů ve Vídni, která podléhá nejvyšším podmínkám z hlediska ochrany 

životního prostředí a umožňuje opětovné získání drahých kovů z minimálního množství 

materiálu: 

 materiály pro rafinaci s obsahem zlata, stříbra, platiny nebo palladia    

 odpady z leštění, filtrační zbytky atd.  

 galvanické koupele s obsahem drahých kovů    

 foto – stříbro (filmový popílek, katodové stříbro atd.)    

 odpady z  elektrotechniky    

 katalyzátory s obsahem drahých kovů    

 použité platinové nářadí z laboratoře 
[31]

 

 

3.2.3 Firma Carl Schaefer  

Německá firma Carl Schaefer zajišťuje služby v oblasti recyklace drahých kovů 

více než 50 let.  S obory působnosti – polotovary drahých kovů, recyklace drahých kovů, 

nebo správa drahých kovů.  Podnik zajišťuje ekologické a efektivní zpracování materiálu 

s obsahem drahých kovů, výrobu, prodej velmi kvalitních výrobků a nabízí následující 

služby. Rafinaci, chemickou analýzu, zpracování materiálu obsahující drahé kovy, prodej 

polotovarů a drahých kovů (plechy, dráte, pájky ve formě plechu, litý materiál, a další), 

prodej výměnných dílů a prodej šperků.
 [32] 
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3.3  Recyklační technologie budoucnosti 

3.3.1 Japonský projekt Mottainai 

Japonský vědec z International Research Institute for Environmental 3R Policy 

Studies (IRIEPS), Takashi  Minakoshi, zrealizoval projekt opětovného využití 

elektronických výrobků za účelem snížení globální zátěže na životní prostředí. Součastná 

situace je situací, kdy je upřednostňována recyklace před znovupoužitím, nebo dokonce 

neexistuje tzv. 3R (reducing, reusing and recycling), v překladu zmenšení, znovupoužití a 

recyklace, nakládání s odpady.  Důležitým faktem je, že elektronický odpad nedosahuje 

konce životnosti. Od té doby, co se životní cyklus elektrozařízení zkrátil, je však většina 

tohoto zařízení stále v pořádku. Určitá část nicméně potřebuje opravu, aby mohla být opět 

použitelná.  

Jestliže hovoříme o Mottainai, znamená to, že bychom se neměli zbavovat ničeho, 

co je stále použitelné.  Budoucím cílem IRIEPS  je proto shromažďovat ze zámoří tento 

elektronický odpad, který už nikdy nebude využitelný jako výrobek a recyklovat ho 

v Japonsku.  

Kromě toho, projekt Mottainai, pro znovupoužití elektronických výrobků není 

použitelný jen pro tyto výrobky, ale může být rozšířen i na nábytek, oděvy, jídelní výbavu 

a jiné předměty. 
[34]

 

3.3.2 Efektivní gel dobývá zlato 

Japonští vědci z univerzity Saga, pod vedením Katsutoshiho Inoue, vynalezli 

levný a efektivní gel, který dokáže z odpadků vylovit mikročástice drahých kovů. 

Staré mobilní telefony, počítačová technika, televizory, ale i běžné průmyslové 

odpady - to vše obsahuje nepatrné množství drahých kovů. Proto při jejich recyklaci, aby 

bylo zpětně vytěženo to nejcennější, je zapotřebí využít velké množství látek škodlivých 

pro životní prostředí. Proto se japonští vědci rozhodli tento problém vyřešit. Ale nejprve se 

rozhodli natrénovat to na starých novinách. Proto rozemleli a propláchli bývalou 

makulaturu. Ke vzniklé papírové hmotě přidali sloučeninu chloru a závěrem hmotu 
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upravili pomocí dimetylaminu a formaldehydu. Výsledným produktem byl gel, který vědci 

vysušili na prášek.  

Skupina Katsutoshiho Inoue poté otestovala gel pro schopnost vázat a absorbovat 

ionty kovů. V kyselině solné rozpustili staré sloučeniny kovů z různé techniky a přidali je 

ke gelu. Roztok obsahoval měď, zinek, železo, zlato, platinu a paladium. Ukázalo se, že gel 

nejlépe pohlcuje drahé kovy, jelikož absorboval až 90% zlata, platiny a paladia. 

Vědci kladou důraz na to, že použité noviny jsou neodmyslitelnou součástí gelu, 

protože právě amorfní struktura celulózy umožňuje chemickým látkám pronikat dovnitř a 

uchovávat se tam. Je prokázáno, že jeden kilogram gelu je schopen zadržet do 900 g zlata. 

Další důležitou předností tohoto způsobu zpracování je i to, že po oddělení 

mikročástic drahých kovů se může gel použít znovu. 

Zatím ale není zcela jasné, co určuje selektivní absorpci zlata, platiny a paladia. 

Ale v článku, který publikovali v časopise Environmental Science and Technology, se 

vědci domnívají, že za to mohou skupiny aminů. 
[35]

 

3.3.3 Těžba platinových kovů na asteroidech 

Americká společnost Planetary Resources, založená vlivnými a známými 

miliardáři, plánuje těžbu vzácných kovů na asteroidech v blízkosti planety Země. Projekt 

za stovky milionů dolarů má využít robotické rakety, které budou na asteroidech těžit 

vzácné kovy, například zlato a platinu.  Do roku 2020 by měla na oběžné dráze vzniknout 

zásobovací stanice, kde si budou robotické rakety doplňovat palivo. 

Prvním krokem by mělo být vypuštění několika dalekohledů na oběžnou dráhu, 

které budou pátrat jednak po asteroidech blízkých Zemi a jednak po těch, které obsahují 

dostatek vzácných kovů. Celý proces těžby a zpracování bude probíhat bez pomoci lidí, jen 

díky robotů a dálkově řízených strojů. Vydělané peníze poslouží nejen společnosti 

Planetary Resources, ale přinesou pokrok ve zkoumání vesmíru a ve využití jeho 

nerostného bohatství.  

Jeden ze zakladatelů společnosti, Eric Anderson tvrdí, že vzácné kovy ve vesmíru 

jen čekají vytěžení. Například průměrný, asi 500 metrový asteroid, bohatý na platinu, 

obsahuje ekvivalent množství všech platinových kovů, které byly v naší historii vytěženy. 
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Další ze zakladatelů firmy, Peter Diamandis tvrdí, že jakmile dostupnost takovýchto kovů 

vzroste, klesnou ceny všeho, včetně mobilních telefonů, televizí, počítačových monitorů, či 

katalyzátorů.  

Podle expertů z NASA, proletí kolem Země asi 1500 asteroidů za rok, které by se 

daly takto využít. 
[36] 

  

3.3.4 Vzácné kovy na dně Tichého oceánu 

Japonští vědci oznámili, že na dně Tichého oceánu se nachází rozsáhlé zásoby 

vzácných kovů, které lze snadno vytěžit. Vzácné kovy jsou důležité k výrobě dnešní, 

vyspělé elektroniky. Docent z oddělení věd o Zemi na Tokijské univerzitě, Jasuhiro Kato 

uvedl, že naleziště mají vysokou koncentraci vzácných kovů. Dále uvedl, že jen 1 km
2 

naleziště může poskytnout až pětinu celosvětové roční spotřeby.  

Tyto bohaté ložiska se nachází v mezinárodních vodách, táhnoucích se na východ 

a západ od Havaje a na východ od Tahiti ve Francouzské Polynésii. Vědci z týmu Jasuhiro 

Kato našli nerosty v mořském bahně, získaném z hloubky přibližně 3500 až 6000 metrů 

pod hladinou oceánu, na 78 místech. Z nichž až třetina je velmi bohatá na drahé kovy. Pan 

docent Kato odhaduje, že naleziště obsahují 80 až 100 miliard tun. Současné rezervy na 

celém světě se odhadují na 110 milionů tun a nacházejí se převážně v Číně, ve Spojených 

státech, Rusku a dalších zemích bývalého Sovětského svazu. 

Docent Kato doplnil, že extrakce kovů z mořského bahna je poměrně snadná. 

Pomocí louhování kyselinou je možné již za několik hodin získat 80 až 90% kovů. Zatím 

však nedokázal odhadnout, kdy by těžba mohla začít. 
[37] 

3.3.5 Tekuté zlato 

Japonští chemici objevili rozpouštědlo zlata, které je mnohem levnější, než jediné 

známé rozpouštědlo zlata, lučavka královská - směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové. 

Yukimichi Nakao, z národního ústavu pro výzkum materiálu a chemických látek, který 

výzkum vedl, říká, že nové rozpouštědlo je mnohem bezpečnější a téměř bez zápachu. 

Nakao strávil roky nad výzkumem a prací s halogeny a halogenovými sloučeninami, než 

přišel s perfektním nápadem – směsí jodu, tetraethylamoniumjodidu a acetonitrilu. V bodu 
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varu, 82 
0
C, se toto rozpouštědlo nasytí zlatem a drahé kovy se následně vysráží při snížení 

teploty na přibližně 20 
0
C.   

Nakao vytvořil toto rozpouštědlo pro tavení zlata, nebo jeho extrahování 

z chemického odpadu. Jeho vědecký tým se nyní snaží zjistit, jak recyklovat rozpouštědlo 

po použití. 
[38] 
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4. Technologie zpětného získání drahých kovů z odpadů 

Novela zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, ukládá výrobcům povinnost zajistit 

zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění vysloužilých zařízení. 

Vysloužilá zařízení, podléhající zpětnému odběru jsou uvedena ve vyhlášce č. 352/2005 

Sb. o nakládání s EEZ (elektrické a elektronické zařízení) a OEEZ (odpad elektrických a 

elektronických zařízení), která udává technické, evidenční, finanční a administrativní 

podmínky pro zajištění funkčnosti systému pro sběr a nakládání s použitými EEZ a OEEZ.  

OEEZ je směs kovů, plastů a keramických materiálů. Proces získávání drahých 

kovů z těchto materiálů představuje část jejich zhodnocování. Je zřejmé, že při zpracování 

hraje důležitou roli separace. Z různorodosti odpadu vyplývá, že není možné na efektivní 

zpracování použít jednu univerzální technologii. 
[39,40] 

Separovaný sběr jednotlivých skupin odpadních elektrozařízení má smysl, pokud 

následuje demontáž, nebo jiný postup, daný materiálovým složením, nebo konstrukcí 

zařízení. Změny designu zařízení budou vyžadovat zásadní změny v zavedených postupech 

při nakládání s odpady. Podle průzkumu se v Evropské Unii pravděpodobně nasbírá přes 

Obrázek č. 6: Periodická tabulka prvků 
[42]
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85%odpadních elektrozařízení, ale podle právních předpisů je jich ohlašováno pouze 

necelých 33%. Velké množství těchto nehlášených, ale sebraných odpadních 

elektrozařízení je zpracováno v Evropské Unii bez důkladné péče o životní prostředí, nebo 

je protiprávně vyvezena do rozvojových zemí. Tam je část hodnotného materiálu 

recyklována způsobem nebezpečným pro životní prostředí i zdraví lidí a je uložena 

nepovoleným způsobem. 
[7] 

 

4.1  Technologické postupy získávání drahých kovů z OEEZ 

Při získávání drahých kovů z OEEZ se uplatňují postupy, které jsou schopny 

splnit parametry materiálového využití určené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
[39]

  

Na úrovni Evropské Unie byly přijaty směrnice, upravující požadavky na zařízení 

OEEZ. Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. směrnice RoHS). Ta omezuje obsah 

vybraných látek v elektrozařízeních a vytváří tlak na nová technická řešení, či náhradu 

nebezpečných látek, látkami jinými. Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních (směrnice WEEE) upřesňuje požadavky na sběr, úpravu a 

využití OEEZ. 
[7]

 

4.1.1 Předúprava  

Zahrnuje technologicky a investičně nenáročnou část celého recyklačního 

procesu. Je ale nezbytnou součástí následných technologických kroků – zajišťuje demontáž 

a odstranění látek z OEEZ, tak jak to vyžaduje zákon o odpadech. Při demontáži musí být 

ze zařízení vyjmuty všechny nebezpečné látky, plošné spoje či kabely. Předúprava 

zahrnuje především ruční demontáž a přetřídění. Přetříděný odpad se dále zpracovává na 

mechanické lince drcením, mletím a následně se separuje na magnetických a separátorech. 

Nakonec se rozdružuje na fluidním vibračním splavu.  

4.1.2 Pyrometalurgické zpracování 

Hlavní předností je možnost zpracovávat všechny formy OEEZ, protože tomuto 

zpracování nemusí předcházet demontáž součástí obsahující nebezpečné látky a úprava 

drcením. Je to proto, že v procesu tavení v šachtové peci jsou zneškodněny. Problémem při 
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použití této metody je nutnost vypořádat se s těkavými těžkými kovy, které jsou součástí 

hlavně starých OEEZ, které při procesu unikají čistícím systémem. Při pyrometalurgickém 

zpracování se většinou drahé kovy kumulují v měděném regulu, měď je kolektorem 

drahých kovů. 

Výtěžnost kovů má dosahovat 98,5 %, u zlata až 99 %. Ovšem pyrometalurgická 

část recyklace OEEZ není finálním bodem, ale rafinačním mezistupněm, který většinou 

předchází elektrolytické rafinaci.  

4.1.3 Hydrometalurgické zpracování 

Průmyslově se jako nejdokonalejší postup uplatnil proces elektrolytické rafinace 

mědi. Při tomto procesu jsou drahé kovy využity v co největší míře. Proces spočívá 

v elektrolytickém rozpouštění anody v kyselině sírové a depozici čisté mědi na katodě. 

V elektrolytu se kumulují nikl, kobalt a zinek. V anodovém kalu, který je v procesu 

elektrorafinace odebírán a zpracováván se kumulují drahé kovy. Výsledkem je ryzí zlato, 

stříbro, paladium a měď o ryzosti 99,9 %. 
[9,40] 

 

Tabulka č. 5: Skupiny elektrozařízení (přepracováno podle Politika druhotných surovin, 2013) 
[7]

 

Skupina Elektrozařízení 

1 Velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, sporáky, radiátory, pračky) 

2 Malé domácí spotřebiče (např. vysavače, mixéry, žehličky, fritézy) 

3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (např. počítače) 

4 Spotřebitelská zařízení (např. televizory) 

5 Osvětlovací zařízení 

6 Elektrické a elektronické nástroje 

7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8 Lékařské přístroje 

9 Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10 Výdejní automaty 

 

Poznámka: tzv. Směrnice RoHS udává i 11. skupinu elektrozařízení, do které 

zařazuje jiná elektrická a elektronická zařízení, která nespadají do žádné z výše uvedených 

skupin 1-10. 
[7]

 



Karina Richterová: Recyklační technologie pro získávání drahých kovů odpadů 

 
 

24 

2015 

4.2  Technologie využívající lučavku královskou 

Pro drahé kovy je velmi podstatné schéma jejich technologického získávání. 

Technologie, využívající lučavku královskou - směs koncentrované kyseliny dusičné a 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové jsou znázorněny ve schématu č. 1.
[42] 

 

Schéma č. 1: Technologické získávání (Přepracováno podle Jursík F., 2002) 
[41]
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4.2.1 Zlato 

Zlato je hlavním představitelem drahých kovů. Je poměrně vzácné a má mnoho 

výborných vlastností. Je měkké, houževnaté (jeho pevnost se dá zvýšit přidáním jiného 

kovu), tepelně a elektricky vodivé, chemicky i korozně velmi odolné. V zemské kůře se 

vyskytuje v ryzí formě, nebo jako elektrum (sloučenina se stříbrem), dále 

v polymetalitických rudách a v křemenných žilách. Rovněž doprovází sulfidické rudy - 

měď, olovo, zinek, antimon, takže se získává jako vedlejší produkt z výroby těchto 

kovů.
[43] 

Až do nedávna byla známá pouze jedna sloučenina rozpouštějící zlato – lučavka 

královská (aqua regia). Jde o směs koncentrovaných kyselin, dusičné a chlorovodíkové 

v poměru 3:1. Objevil ji arabský alchymista Geber. Má žlutohnědou barvu, která je dána 

díky volnému Cl a Nox. Bohužel, tato směs je nestabilní a je potřeba ji namíchat před 

použitím. Až do roku 1997 byla jediným známým nekyanidovým rozpouštědlem zlata, ale 

ne jedinou technologií na jeho zakoncentrování. S výjimkou halogenových sloučenin a 

sloučenin selenu zlato ostatním chemikáliím, za normálních podmínek, odolává. Lučavka 

královská nerozpouští pouze zlato, ale i jiné drahé kovy a prvky, například stříbro, platinu, 

paladium, rhodium, tantal, či iridium. Samostatná kyselina chlorovodíková, nebo dusičná 

s těmito kovy nereaguje.  

Kyselina dusičná má velmi silné oxidační schopnosti. Díky těmto schopnostem 

způsobuje rozpouštění kovového zlata (příčinou je tvorba chloridového komplexu). 

Au + 3 NO3
- 
+ 6 H

+
 → Au

3+
 + 3 NO2 + 3 H2O    (1)  

Au + HNO3 + 3 HCl → AuCl3 + NO + 2 H2O    (2) 

Au
3+

 + 4 Cl
-
 → [AuCl4]

-      
(3)  

Chloridové ionty vytvoří spolu s kovovými ionty velmi stabilní komplexní ionty. 

Tím se koncentrace kovových iontů v roztoku značně sníží a rozpouštění pokračuje. 

Některým ze známých redukčních způsobů lze zlato vyloučit zase zpět. 
[43,44]

 

Roku 1997 byl v Japonsku panem Yukimichi Nakao patentován celosvětově nově 

nalezený způsob rozpouštění zlata. Jedná se o rozpouštění zlata za tepla, ve směsi jodu, 

tetraethylamoniumjodidu a acetonitrilu. Pokud budou v budoucnu objasněny další 

podmínky, jeví se zatím tato metoda jako velmi účinná nejen pro rozpouštění zlata ale i 
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dalších kovů či prvků. Pokud se tato metoda osvědčí, jak po ekonomické tak i technické 

stránce, je schopna vyřadit používání jiných metod. Musí být ovšem šetrná k životnímu 

prostředí, z hlediska rizika jeho narušení. Jedná se zejména o používání kyanidů, 

amalganaci rtutí a používání termických metod – vytavování do olova a slitin. 

Metoda rozpouštění zlata, podle pana Yukimichi Nakao, je popsána výše, v 

kapitole 3.3.5, pod názvem Tekuté zlato. 
[38,41] 

4.2.2 Stříbro 

Stříbro má nejlepší elektrickou a tepelnou vodivost ze všech kovů. Je velmi dobře 

zpracovatelné, po mechanické a metalurgické stránce – má dobrou kujnost a dobře se 

odlévá. Na suchém čistém vzduchu je stříbro neomezeně stálé, stačí však i velmi malé 

množství sirovodíku, aby stříbro začalo černat (tzv. slepnutí zrcadel), protože na 

nechráněném povrchu vzniká vrstva sulfidu stříbrného Ag2S. Je poměrně vzácné, v zemské 

kůře je jeho obsah odhadován na 0,07 – 0,1 mg/kg. Jako ryzí kov se nachází vzácně, 

většinou však tvoří sloučeniny (chalkopyrit, argentit, arsenid, tellurid, selenid, antimonid). 

Dále doprovází sulfidické rudy a získává se jako surovina z výroby těchto kovů, pomocí 

patinsonování a parkesování. 

I když se stříbro řadí mezi drahé kovy, které se vyznačují chemickou stabilitou, je 

rozpustné v kyselině dusičné, díky jejím silným oxidačním vlastnostem.   

3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O    (4) 

Stříbro se chová podobně i vůči koncentrované kyselině sírové. Vůči zředěné 

kyselině sírové se chová netečně, stejně jako při působení dalších minerálních kyselin. 

Stříbro je možné získat 2 postupy:  

a) Pyrometalurgicky 

 Odháněním stříbronosného olova 

 Parkesováním 

 Patinsonováním 

b) Hydrometalurgicky 

 Amalganační způsob s Hg 

 Loužením s KCN 
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 Rafinace elektrolýzou 

Uvedené procesy jsou známé z technologických procesů používaných pro 

zpracování rud. 
[41,42,43] 

V níže uvedeném schématu č. 2 je znázorněn postup při výrobě stříbra pomocí 

parkesování. 

 

 

Schéma č. 2: Schéma postupu výroby stříbra parkesováním (Přepracováno podle Losertová M.,Skotnicová 

K., 2013) 
[51]
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4.2.3 Palladium 

V roce 1803 izoloval palladium William Hyde Wollaston. Jde o ušlechtilý, tažný, 

kujný kov, dobře tepelně i elektricky vodivý. Jak ve sloučeninách tak i kovech vykazuje 

dobré katalytické vlastnosti. Společně s rhodiem a rutheniem ho řadíme do lehkých 

platinových kovů. Podobně jako platina má palladium schopnost pohlcovat značné objemy 

plynného vodíku. Jeho výskyt v zemské kůře se odhaduje 0,0075 – 0,01 ppm (mg/kg).  

Velice snadno se rozpouští v lučavce královské, nebo koncentrované kyselině 

dusičné. 
[43] 

 

4.2.4 Rhodium 

Podobně jako iridium, osmium a ruthenium je rhodium získáváno postupy, které 

se používají při oddělování zlata a stříbra a platinových kovů. Na výchozí suroviny se 

působí lučavkou královskou, která rozpustí zlato, platinu, palladium a stříbro se oddělí jako 

rozpustný dusičnan. Nerozpuštěný zbytek obsahuje rhodium, osmium, iridium a 

ruthenium. Tavením s NaHSO4 se rhodium ze směsi oddělí, za vzniku síranu rhoditého. 

Přidáním hydroxidu sodného vznikne sraženina hydroxidu rhoditého, která se rozpustí 

v HCl a vznikne roztok H3[RhCl6]. Přidáním dusitanu sodného a chloridu amonného 

získáme sraženinu 11(NH4)3[Rh (NO2)6]. Následuje vyluhování a po odpaření a vyžíhání 

v proudu vodíku získáme kovové rhodium.
 [43,44] 

4.2.5 Platina 

Je ušlechtilý, kujný, tažný a odolný kov, elektricky i tepelně středně dobře vodivý. 

Společně s osmiem a iridiem patří mezi prvky s největší hustotou (hustota platiny je třikrát 

větší než hustota železa). Je výjimečná chemickou stálostí. Platina má schopnost pohlcovat 

poměrně velké množství plynného vodíku. Má značné katalytické účinky, ve sloučeninách 

i kovech. Její zastoupení v zemské kůře je velmi malé, vyskytuje se pouze ve formě ryzího 

kovu, uvnitř ultrabazických magmatitů (sperylit, cooperit, laurit). Důležitým zdrojem 

platiny jsou proto druhotné suroviny, jejich recyklace.  

Snadno se rozpouští v lučavce královské a za přítomnosti vzdušného kyslíku, 

nebo peroxidu vodíku se rozpouští i v kyselině chlorovodíkové. 
[42,43]
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Schéma č. 3: Zpracování platiny (Přepracováno podle Losertová M.,Skotnicová K., 2013) 
[51]
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4.3  Recyklace drahých kovů v plazmovém reaktoru 

Díky zavedení unikátní technologie PlasmaEnvi se v současnosti recyklace podílí 

na nadpolovičním objemu výroby společnosti Safina, a.s. Jde o zpracování nízkokovnatého 

odpadu v plazmovém reaktoru. Safina, a.s. tak dosáhla vedoucí pozice v recyklaci drahých 

kovů na středoevropském trhu. 
[20,45]

 

4.3.1 Historie projektu 

Na tomto projektu se začalo v Safině pracovat před 8 lety. Během vývoje a 

zdokonalování byla navázána spolupráce s Technickou univerzitou v Košicích. Za 

spolupráce s Technickou univerzitou byl postaven malý laboratorní plasmový reaktor, na 

jehož základě byl později postaven poloprovozní reaktor s výkonem 80 kW. Na této 

jednotce byla odzkoušena likvidace elektronických odpadů. V roce 2007 se v Safině začal 

stavět velký plazmový reaktor s výkonem 500 kW a na jaře roku 2008 již byly 

nainstalovány potřebné technologie a proběhly komplexní zkoušky. 
[45]

 

 

Obrázek č. 7: Plazmový reaktor 
[45]

 

4.3.2 Popis technologie 

Plazmový reaktor pracuje na stejném principu jako elektrická oblouková pec, kde 

mezi elektrody vstupuje dusík. V prostoru, nad taveným materiálem, je připevněná anoda, 
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tzv. torch. Katoda je tvořena grafitovou nístějí. Rozkladem dusíku v reaktoru vzniká 

plazma, která dosahuje až 10 000 
0
C. V praxi ale stačí pouze 2000 

0
C, podle druhu 

taveného materiálu. 

Vstupní surovina se musí nejprve předupravit na požadovanou zrnitost a nasype 

se do zásobníku. Takto upravený materiál se společně s přísadami dopraví pomocí 

šnekového dopravníku do reaktoru a roztaví se. Těžký kov klesá ke dnu, shromažďuje se u 

katody a struska vytéká na žlab, chladí se, tuhne a v této podobě se skladuje. Když je nístěj 

naplněna kovem, provede se odpich, kov vytéká do fany a následně se odlévá do kokil. 

Z jedné tavby lze získat až 300 kg stříbra o čistotě kolem 99 %. Poté se elektrolyticky čistí 

na technické stříbro, jehož čistota dosahuje 99,99 %. Po skončení tavby se nístěj uzavře, 

pec se opět naplní a celý proces se opakuje. 

 

Obrázek č. 8: Odpich kovu 
[45]

 

Při procesu vzniká také syntézní plyn, který se odvádí z plazmového reaktoru, 

schladí se, vyčistí a společně se zemním plynem se zpracuje v mikroturbíně. Tím se vyrábí 

teplo, pro vytápění závodu a elektřina, která se vrací zpět do sítě. 
[45,46]

 

4.3.3 Provozní zkušenosti 

Vývoj plazmové technologie v Česku nebyl snadnou záležitostí, což dokazuje 

fakt, že podobný reaktor pro zpracování drahých kovů je sestaven pouze ve Spojených 
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Státech. Společnosti se osvědčila i spolupráce s tuzemskými firmami, díky kterým byla 

nahrazena americká vyzdívka a izolace za ty z české výroby. 

Technicky je možné v plazmovém reaktoru zpracovat i katalyzátory obsahující 

palladium, rhodium, či platinu. Je však zapotřebí zajistit dostatek materiálu – například 50 t 

materiálu se zpracuje za 6 týdnů. Své využití zde nachází i hlinitanová struska ze 

stříbrných katalyzátorů, která se používá k výrobě oceli. 

Plazmové tavení představuje čistou a hlavně bezodpadovou technologii, díky níž 

jde zpracovávat i obtížně zpracovatelné odpady. 
[20,45,46]

 

4.4  Recyklace drahých kovů „cestou olova“ 

Společnost Kovohutě Příbram, a.s. se v posledních třech letech aktivně zabývá 

recyklací odpadů s obsahem drahých kovů a elektrošrotu. Zdejší technologie zpracování 

OEEZ cestou olova, a následné získávání drahých kovů rafinací je ve světě ojedinělá.  

Většinu odpadů kovohutě odkupují jako vytříděný odpad k přímému zpracování. 

Pro zpracování jsou tyto odpady děleny do skupin podle obsahu plastů a obsahu drahých 

kovů v materiálu. Od těchto parametrů se pak odvíjí podpůrné procesy, které slouží 

k získání reprezentativního vzorku z jedné konkrétní, většinou nehomogenní dodávky. 

Mezi nehomogenní odpady patří desky tištěných spojů. Z důvodu získání reprezentativního 

vzorku musí být tyto tištěné spoje nadrceny. 
[21,47]

 

4.4.1 Popis technologie  

Desky tištěných spojů jsou zpracovány cestou olova (viz schéma č. 4): ve 

speciálních kampaních jsou přidávány do běžné vsázky šachtové pece. Produktem je tzv. 

stříbrné olovo, z nějž se pomocí rafinace získává obohacená pěna, obsahující přibližně 2% 

stříbra, olovo a zinek. Zinek se později oddělí v destilační peci a materiál pokračuje do 

dalšího procesu pece anglické, kde se vháněním kyslíku lázeň zbavuje nečistot (například 

olova). Tím dochází k nárůstu obsahu drahých kovů uvnitř lázně. Pak se do lázně přidávají 

materiály s vyšším obsahem drahých kovů a za neustálého vhánění kyslíku dojde až 

k takovému dočištění lázně, že obsah drahého kovu je přibližně 98%. Jedná se o stříbro 

s obsahem zlata, platiny a palladia). Z anglické pece dochází přímo k odlévání stříbrných 
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anod, nebo je odlita pouze slitina, která je dále zpracována a dočištěna v rafinační peci. Až 

poté mohou být odlity finální výrobky – stříbrné anody. 
[47]

 

Jak už bylo výše zmíněno, zpracování odpadů cestou olova je ve světě ojedinělé a 

má velké množství výhod. Na druhou stranu, při tomto procesu zpracování dochází ke 

ztrátě mědi, která přechází do kamínku (produktu šachtové pece) ukládaném na skládku. Je 

samozřejmostí, že ani výtěžnost drahého kovu není stoprocentní, jelikož dochází k určitým 

ztrátám. 
[21,47] 

 

4.5  Recyklace konkrétních výrobků obsahující drahé kovy 

Ve chvíli, kdy všechna zařízení a přístroje končí svůj životní cyklus, se stávají 

odpadem. Vzbuzují obavy, především z hlediska životního prostředí. Ale pravdou zůstává, 

že se mohou stát obrovským materiálovým potenciálem. 
[7]

 

Schéma č. 4: Recyklace drahých kovů „cestou olova“(Přepracováno podle Ojedinělá recyklace cestou 

olova, 2004) 
[47]

 



Karina Richterová: Recyklační technologie pro získávání drahých kovů odpadů 

 
 

34 

2015 

4.5.1 Možnosti recyklace plošných spojů 

Pro zpracovatele plošných spojů je nejzajímavější získávání drahých kovů. 

Používají extrakci v tavenině olova, kyanidové loužení, sulfáto-nitrátovou cestu a 

elektrolýzu.  

Při extrakci v tavenině olova jde drť plošných spojů do tavícího zařízení, kde se 

mísí s olovem. Plastové části shoří, železo společně s barevnými kovy vyplave na hladinu 

taveniny, kde je vyloveno. Většina ušlechtilých kovů zůstane v roztaveném olovu, proto se 

tavenina prožene vzduchem, kde část obecných kovů zoxiduje a následně se odstraní 

v podobě strusky.  Zbylá část se podrobí rafinaci. Tento způsob bohužel není šetrný 

k životnímu prostředí. 

Při kyanidovém loužení se získává zlato za určité podmínky, že celý povrch 

pozlaceného materiálu je v kontaktu s loužícím roztokem. Tento postup je znám svou 

vysokou účinností. Jeho výhodou je fakt, že ostatní kovy nejsou dotčeny, mohou být dále 

metalurgicky zpracovány. Nevýhodou jsou provozní rizika a možnost ekologické havárie 

v souvislosti s používáním toxického kyanidu. 

Sulfáto-nitrátová cesta je používána pro separaci palladia.  

Frakce barevných kovů, nebo výluh z některého odpadu se zpracovávají 

elektrolyticky. Roztok obsahuje velké množství kovů – stříbro, zinek, nikl, kadmium, atd., 

přičemž izolace všech těchto složek není ekonomicky, ani ekologicky možná. Získává se 

pouze podíl mědi, drahé kovy zůstávají v anodických kalech. 
[48]

 

4.5.2 Technologie pro zpracování mobilních telefonů 

Vyřazené mobilní telefony, se dají zpracovat dvojím způsobem: 

a) Bez zbavení vrchního obalu 

Nejprve se přístroj mechanicky drtí na potřebnou frakci pro další zpracování. 

Nadrcená směs tedy obsahuje jak kovové, tak i nekovové části určité velikosti. Tyto části 

se podrobí některému z technologických procesů zajišťujících zpracování kovových i 

nekovových částí. V případě použití termického procesu se drť vnáší do pece, kde se 

hořlavé části spálí (plasty, tmely, pryže) a vzniklé teplo se společně s dodaným teplem 

využije k výrobě taveniny kovů a strusky. Podle složení taveniny se následně provede 
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rafinace kovů a podle výsledků chemických rozborů se zpracuje též struska.  Pokud to 

technologický postup vyžaduje, spaliny se v případě potřeby filtrují prachovými suchými, 

nebo mokrými filtry. 

b) S demontáží vrchního obalu 

Pro další zpracování, se přístroj mechanicky drtí na potřebnou frakci, bez 

plastových dílů. Ty se zpracovávají dále, jako směsný plast. Další postup je zcela stejný 

jako v případě a). Vyžaduje jen větší příkon tepla kvůli tepelného rozdílu vzniklému 

nespálením plastů.
 [4] 
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5. Závěr 

Zlato, stříbro, platina, palladium a rhodium patří do skupiny drahých kovů. Někdy 

tyto kovy označujeme jako kovy vzácné. Díky svým specifickým vlastnostem, odolností, 

ceně a dostupností je v dnešní době velmi důležitá jejich recyklace. Za posledních 10 let 

objem recyklace drahých kovů rapidně vzrostl a do roku 2030 se předpokládá, že vzroste 

až trojnásobně. Je to dáno hlavně díky recyklovatelnosti materiálů, které byly ekonomicky 

nezpracovatelné, ale v dnešní době se jejich recyklace vyplácí. Je to zásluhou nových 

technologií, které umožňují efektivnější recyklaci. 

Předloženou bakalářskou práci jsem zpracovala jako práci zaměřenou na 

recyklační technologie pro získávání drahých kovů z odpadů. Při jejich získávání jsou 

využívány postupy, které jsou schopny splnit parametry materiálového využití, dané 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

První část je zaměřena na identifikaci výrobků s obsahem drahých kovů. Tyto 

kovy se objevují v předmětech každodenní potřeby. Vyskytují se především v technických 

zařízeních. Zejména mobilech - v kontaktech a konektorech, počítačích - v elektronických 

deskách, či v automobilech - v automobilových katalyzátorech.  

V dalších částech se zaměřuje na nakládání s odpady obsahující drahé kovy 

v rámci České republiky a ve světě. Díky vstupu České republiky do Evropské unie se do 

naší legislativy implementovaly evropské normy a předpisy, které se vztahují k nakládání 

s odpady, tedy i odpady obsahující drahé kovy. Ve světě, i u nás, existuje mnoho firem 

zabývající se tímto nelehkým úkolem. V současné době, má v České republice největší 

působnost a vliv v oblasti zpracování drahých kovů soukromá společnost Safina, a.s. 

Druhou velkou společností působící v České republice je společnost Kovohutě Příbram, 

a.s. V Rakousku, v oblasti zpracování drahých kovů dominuje firma Ögussa, v Německu je 

velice známá firma Carl Schaefer. Dále se tato kapitola věnuje výzkumu a novým objevům 

ze světa zpracování drahých kovů. Za jeden z nejdůležitějších považuji japonský objev 

rozpouštědla zlata, který je mnohem bezpečnější a levnější, než dosud známé jediné 

rozpouštědlo zlata, lučavka královská.  

V technologiích zpětného získání drahých kovů z odpadů popisuji metody a jejich 

postupy. Nejprve jsem se zaměřila na technologii získávání drahých kovů z odpadů 
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elektrických a elektronických zařízení, která zahrnuje předúpravu, pyrometalurgické a 

hydrometalurgické zpracování. Dále jsem definovala technologie používané pro jednotlivé 

drahé kovy. Některé tyto technologie jsem popsala pomocí chemických rovnic, jiné 

pomocí schémat jejich zpracování. Zajímavou částí kapitoly je recyklace drahých kovů 

v plasmovém reaktoru, kterou od roku 2007 používá česká firma Safina,a.s. a díky této 

technologii nemá ve střední Evropě ve zpracování drahých kovů z odpadů konkurenci. 

Společnost Kovohutě Příbram, a.s. používá ve světě ojedinělou technologii zvanou „cesta 

olova“. Jako poslednímu bodu se věnuji recyklaci konkrétních výrobků. Pro recyklaci 

plošných spojů se využívá hned čtyř způsobů – extrakce v tavenině olova, kyanidové 

loužení, sulfáto-nitrátová cesta a elektrolýza. Mobilní telefony jsou zase zpracovány 

dvojím způsobem, s demontáží vrchního krytu, nebo bez demontáže.  
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