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Abstrakt 

 Bakalářská práce shrnuje procesy zjištění obsahu ryzího kovu ve slitině chemickou 

analýzou a nedestruktivními způsoby- rentgenovou fluorescenční spektrometrií a testováním 

na prubířském kameni. Stanovení ryzosti drahých kovů je základním prvkem významné 

služby státu, který je zastoupen puncovním úřadem při ochraně spotřebitelů v obtížně 

kontrolovaném oboru šperků z drahých kovů. Stručně je popsána historie a současnost 

používání drahých kovů a jejich výjimečné vlastnosti. Těžiště práce je ve shrnutí metodik 

stanovení ryzosti slitin v předmětech, na něž se vztahuje puncovní zákonodárství. Závěr se 

věnuje možným směrům dalších prací v oblasti propojující nauku o materiálech a jejich 

testování s praxí v oboru ochrany spotřebitele – puncovnictví. 

 

Klíčová slova: drahé kovy, zlato, stříbro, platina, puncovnictví, nedestruktivní zkouška, 

chemická analýza, rentgenová fluorescenční spektrometrie 

 

 

Abstract 

This BSc Thesis summarizes processes and procedures used to determine precious metal 

contents of alloys by chemical analysis and by non-destructive testing –X-ray fluorescence 

spectrometry and the touchstone testing method. Precious metal fineness determination is an 

important type of service, provided by the government through the Assay Office especially as 

a consumer protection measure in jewellery – an area which is difficult to inspect. The history 

and current status of use of precious metals are outlined and the specific properties of precious 

metals are described. The core of the thesis is in a summary of methods serving to determine 

the fineness of alloys in objects covered by the hallmarking legislation (Hallmark Act). In the 

final part, the thesis describes promising directions in this area combining materials 

science/testing with practical precious metal assaying services aimed to providing consumer 

protection. 

 

Key words: precious metals, gold, silver, platinum, precious metal assaying services, non-

destructive testing, chemical analysis, X-ray fluorescence spectrometry 
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Úvod 

 Zlato, a obecně pojato drahé kovy, po staletí své historie ovlivňovalo život lidské 

populace. První kontakty člověka se zlatem vždy pro jeho výjimečnost, trvanlivost a 

nespornou vzácnost oprávněně vyvolávaly spontánní emoce, které zároveň vedly k jeho 

výjimečnému postavení v obchodě i kultuře. Snadnost zpracování zlata a stříbra vzhledem 

k výborným fyzikálním vlastnostem a krása samotných výrobků byly základem k vývoji práce 

s drahými kovy, jimž od začátku vévodilo zlato.  

 Spolu s postupným rozvojem řemeslného zpracování zlata a jeho slitin se začaly také 

zdokonalovat i postupy různých podvodníků, kteří chtěli z výjimečného výrobku těžit 

různými náhražkami. Jelikož člověk není schopen svými smysly rozeznat zlato od jiného 

kovu podobné barvy, natož pak určit jeho podíl ve slitině, začaly se vyvíjet i způsoby kontroly 

jeho ryzosti. Historie puncovnictví je proto velmi úzce spjata s vývojem šperkařství a oba 

obory se navzájem ovlivňují. Puncovnictví bylo, stejně jako šperkařství, obrazem jisté úrovně 

své doby. 

 Proto byla kontrola ryzosti ve většině zemí zavedena v souvislosti se vznikem a 

rozvojem řemesel zejména v době, kdy se začala zvyšovat produkce samotných šperků. 

Souvisela s potřebou zajistit dostatečnou záruku deklarovaného obsahu drahého kovu a to 

nejen na ochranu kupujícího, ale i pro zabránění podvodníkům v nekalé konkurenci. 

S vývojem společnosti docházelo ke změnám funkcí i metod této kontroly. Ta zpočátku 

spadala pod královského mincmistra, poté do působnosti státní exekutivy, cechovních 

organizací nebo organizací zlatníků. Později se kontrolou začaly zabývat tzv. puncovní úřady 

(v různých zemích pod různými jmény, v podstatě vždy nezávislé na výrobcích a 

obchodnících), které začaly být a jsou dodnes garanty ryzosti zlata, stříbra, platiny a jejich 

slitin ve šperku. Puncovní úřady na základě dispozic nadřízeného orgánu hledaly cesty, kterak 

propojit zájem státu o kontrolu obchodu se šperky a hospodaření s drahými kovy, zájem 

spotřebitele o dodržení určené ryzosti a zájem výrobců o zamezení nekalé konkurence.          
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1 Teoretická část 

1.1 Základní fyzikální a chemické vlastnosti drahých kovů 

Zlato 

 hustota 19,3 g/cm3 

 teplota tání 1064,18 °C 

 teplota varu 2856 °C 

 krystalová struktura krychlová plošně centrovaná 

 Za normální teploty stálé na vzduchu, ve vodě i v kyselinách. Za tepla se slučuje 

s bromem, chlorem, sírou, antimonem a arsenem. V zemské kůře je zlato značně rozptýleno, 

obvykle v podobě ryzího kovu nebo slitiny se stříbrem. Rozpouští se jen v roztoku kyseliny 

chlorovodíkové a dusičné, tzv. lučavce královské, nebo podobných kyselých chloridových 

roztocích v oxidačním prostředí. 

Stříbro 

 hustota 10,49 g/cm3      

 teplota tání 961,78°C 

 teplota varu 2162°C 

 krystalová struktura plošně centrovaná 

 Jedná se o nejbělejší kov s vysokým leskem, který je kujný a těžký. Je tvrdší než zlato 

a je nejlepším vodičem tepla a elektřiny. Rozpouští se v kyselině dusičné. Spolu se rtutí 

vytváří amalgam. V suchém prostředí je tento kov velmi stálý, ale při nepatrném množství 

sirovodíku H2S začne černat. Na povrchu vzniká vrstva sulfidu stříbrného Ag2S. 

Platina 

 hustota 21,45g/cm
3 

 teplota tání 1768,25°C 

 teplota varu 3825°C      
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 krystalová struktura kubická plošně centrovaná 

 Platina je kujný, odolný a tažný kov. Stříbro a zlato jsou velmi kujné, platina je o 

hodně tvrdší, méně kujná. Středně dobře vodí elektrický proud i teplo. Zcela se rozpustí v 

lučavce královské a kyselině chlorovodíkové i v horké kyselině dusičné. Velmi dobře 

pohlcuje vodík, na vzduchu má stálou teplotu. V žáru reaguje i s mnohými jinými prvky jako 

například s uhlíkem, křemíkem, nebo fosforem. Významné jsou katalytické účinky platiny 

(chemický a automobilový průmysl). 

 

1.2 Komerčně důležité slitiny 

 Zlato, stříbro a platina jsou v ryzí podobě velmi měkké kovy, proto je nutné je 

z mnoha důvodů legovat dalšími prvky.  

 

Tabulka 1.1 Registr klenotnických slitin, podle puncovního úřadu 

1. Klenotnické slitiny zlata 

Čísl

o 

reg.s

l 

Označení podle výrobce nebo žadatele 

o zápis 
Au Ag Cu Zn Ostatní 

46 Au ryzí 999     

1 Au dukátové 986  14   

2 Au 18kar. bílé s Pd 752 108 140   

54 Au 18 kar. bílá 752  62 26 Pb160 

52 Au 18 kar. Sv. žl. 752  160 28 Ni 60 

6 Au 18 kar. žlutá 750 155 95   

7 Au 18 kar. růž. 750 125 125   

8 Au 18 kar. b.Pd 750 90 160   

4 Au 18 kar. Červ. 750 50   Pd200 

9 Au 18 kar. Sytě červ. 750 40 210   

10 Au 18 kar. B. Ni 750  250   

5 Au 18 kar. b. Ni 750  22 55 Ni 173 

57 Au 750/Whitegold 750  151 42 Ni 55 

48 Au590 Eu-B Au.590 B.WG 593 3 251 92 Ni 60 

49 Au 14 kar. bílá S2 592 357   Mn39, Ga11 

56 Au 14 kar. bílá 592  263 75 Ni 70 

51 Au bílá OB 306A 590  250 69 Ni 90 

40 Au 14 kar bílá bez Ni 589 330 19 6 Mn55 

53 Au 14 kar. bílá s Pd 589 108 108 4 Pd191 

50 Au 14 kar. žlutá S1 588 342 50 19  

45 Au 14 kar. žlutá 588 321 71 20  

55 Au 14 kar. řůžová 588 130 258 24  

44 Au 585+předslitina 588  268 82 Ni 60 

59 Au 585 TG GB 588  267 59 Ni 85 
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62 Au žlutá předslitina SRN 587 98 225 90  

64 Au 14 kar. BEN 2 bílá 587 39 242 57 Ni 75 

58 Au 585 LM 01 587 27 298 88  

47 AU 585/335B Au 585B.GG 586 335 74 5  

61 Au 585/414 R červená 586 66 339 9  

63 Au bílá předslitina Italie 586 14 281 61 Ni 58 

41 Au 14 kar. bílá 586 12 239 81 Ni 82 

60 Au 585 bílá NiZn 586 6 254 72 Ni 82 

39 Au 14 kar. žlutá 585 355 59   

22 Au 14 kar. 320 585 320 95   

21 Au 14 kar. 280 585 280 135   

20 Au 14 kar. 268 585 268 147   

24 Au 14 kar. b. Super 585 265   Pb150 

19 Au 14 kar. 230 585 230 185   

18 Au 14 kar. 200 585 200 215   

17 Au 14 kar. 140 585 140 275   

37 Au 14 kar. BEN 1 MAGIC 585 87 233 95  

42 Au 585/085 Zn3 585 84 327 3  

16 Au 14 kar. 51 585 50 365   

43 Au 585 8N 585 2 251 58 Ni 102 

38 Au 14 kar. bílá IDEAL 585  281 49 Ni 85 

23 Au 14 kar. bílá 585  230 49 Ni 134 

2. Klenotnické slitiny stříbra 

Čísl

o 

reg.s

l. 

Označení podle výrobce nebo žadatele o 

zápis 
Ag Cu Zn Ostatní 

29 Ag ryzí 999    

33 Ag 935 937 48 12  

80 Ag 935 Sagin Plus 935 45 19 In0,8 

34 Ag vytvrditelná 930 64 5  

35 Ag vytvrzená 925 65,1 7,5 Ga0,2; In1,5; Ge0,7 

81 Ag 925 Sagin Plus 925 51 23 In0,8 

30 Ag 92,5 925 75   

31 Ag 91 Cu 9 910 90   

32 Ag 903 903 97   

3. Klenotnické slitiny platiny 

Čísl

o 

reg.s

l. 

Označení podle výrobce nebo žadatele 

o zápis 
Pt Pd Au Cu W Ostatní 

100 Pt ryzí 999      

101 Pt klenotnická 958   41   

102 PtRu 950     Ru50 
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 V současné době je v České republice největším zpracovatelem drahých kovů Safina 

a.s. se sídlem ve Vestci u Prahy. Vykupují slitiny s odpadem z drahých kovů, klenotnický 

odpad, dentální kovy, zlomky a následně provádí jejich zpracování. Safina a. s. spolu se 

Soliterem v Jablonci nad Nisou a Solunou v Praze patří k těm firmám, které nabízejí 

klenotnické slitiny o zákonem dané ryzosti v podobě náramkových kruhů, různých 

kroužkových tvarů, plechů, polotovarů a dentální slitiny. Rafinací získávají zlato o čistotě až 

5N. Odpad se připraví do formy vhodné k rozpuštění v lučavce královské nejčastěji granálie 

nebo písek. Čím je materiál jemnější tím lépe. Dojde k rozpuštění zlata, příměsí platiny, 

palladia a obecných kovů. Stříbro zůstane ve formě sraženiny chloridu stříbrného.Z roztoku se 

zlato získá  redukčním činidlem např. oxidem siřičitým ve formě žlutého písku. Písek se 

promývá vodou a po usušení a analýze se vytaví do granálií nebo různých desek. 

 

1.3 Výskyt drahých kovů v přírodě, těžba a zpracování 

 

Zlato 

 Zlato v přírodě nalezené vždy obsahuje malé množství stříbra a železa v různých 

poměrech. Najdeme jej v některých pyritech, antimonových, tellur-vizmutových a měděných 

rudách. Studýnka a Struž (2014, s. 40) předpokládají, že zlato najdeme i v rostlinách. 

Například stromy obsahují 8ppb zlata, keře 20ppb zlata, houby, řasy a lišejníky až 60 ppb 

zlata. Také vesmírné meteority, sklovité tektity, měsíční prach a měsíční horniny obsahují 

malé částečky zlata. Průměrný obsah zlata ve vesmíru je 0,534 ppb.  Tento kov se získává pro 

svůj obsah nebo jsou to rudy jiných kovů, ze kterých se kromě jiného kovu získává také zlato. 

Rudy s významným obsahem jiného zájmového kovu poskytují právě ten a nízké množství 

obsaženého zlata se stává vítaným vedlejším produktem, který významně vylepšuje 

ekonomiku procesu. Např. kaly po elektrolýze v maďarských hutích. 

Bohatší materiály (některé zlatonosné písky nebo horniny s významným obsahem zlata) se 

však těží pro zlato. To se v první fázi získává rozpuštěním ve rtuti a jejím oddestilováním 

nebo oxidačním rozpouštěním v alkalickém kyanidovém prostředí a vyredukováním z roztoku 

např. zinkem nebo elektrolyticky. Oddělením zlata od dalších kovů se pak provádí různými 

způsoby, známé jsou např. afinace elektrolytická nebo starší stavení slitiny s dalším stříbrem 

na poměr Au ku Ag 1:3(tzv. kvartace) a rozpuštění stříbra v kyselině dusičné (zlato zůstane 
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nerozpuštěno jako kal). Za přítomnosti Pt se používá afinace s rozpouštěním stříbra 

v koncentrované kyselině sírové za varu, opět zůstává nerozpuštěný kal zlata. K získání 

čistšího produktu je obvykle potřeba tyto postupy několikanásobně opakovat. Používají se i 

další způsoby, např. technologie iontoměničová nebo chlorační. 

 

Naleziště zlata 

 

 Zlato bylo objeveno na našem území době Keltů. Získávalo se rýžováním v povodí 

českých řek Otavy a Vltavy. Ve 14. Století objevy v Kašperských horách. Geologické 

průzkumy doložily, že je zde v podzemí ukryto ještě přes 60 tun zlata.  

Významné zlatonosné oblasti byly také na Šumavě, okolo Písku a Vodňan a ve Zlatých  

Horách- tam je revír tvořen křemennými žilami, vulkanosedimentární horninami z břidlice, 

prachovce a drobů. Celkem se zde vytěžilo 203kg zlata, poté byl revír uzavřen. Toto číslo 

představuje celých 75% zlata všech českých zlatorudných dolů.  

 Významná místa mezi nalezišti tohoto kovu ve světě patří Arábii, Namibii, Etiopii, 

horám mezi Středozemním a Černým mořem a Africe. Zlato se získávalo rýžováním nebo 

jako součást slitiny obsahující stříbro, měď nebo platinové kovy v křemenných žilách 

postupujících různými horninami. Největší objevy: 1745- 1917 Ural- Běrezovsk- cca 2,8tisíc 

tun, 1845- 1853 Kalifornie (pověstná zlatá horečka), 1801- 1900-Australie-3000t zlata, 1886- 

Transvaal-získávání zlata z rud pomocí kyanidu (Bernstein, 2012). Tento vynález řadím 

…mezi takové převratné novinky na poli hornictví, jako bylo zavedení trhavin…Byla to 

nejvýznamnější technologická inovace v oblasti báňského a hutního průmyslu za celé minulé 

století. 1801–1900 -Aljaška-3589t.  

V současnosti se zlato získává v dolech Jižní Afriky, Indonésie, Číny, Ruska, Brazílie a Peru 

(to již v roce 2003 vytěžilo 172t zlata). 

 

Naleziště stříbra 

 Velká část tohoto kovu se vyrábí hutnickým procesem z rud. Stříbro se nachází často 

společně  se zlatem i jinými kovy například v leštěnci olověném, který obsahuje až 1% stříbra 

ve formě sirníku. Při zpracování těchto rud přejde stříbro do olova nebo mědi a získá se jako 

vedlejší výrobek při rafinaci těchto kovů. 
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  Největší rozmach těžby v českých zemích je 13. -14. století. Ložiska: Kutná Hora, 

Jáchymov, Příbram, Havlíčkův Brod, Kolín, Český Krumlov, Měděnec. V Kutné Hoře bylo 

za celé období těžby vytěženo 2000t stříbra, které se používalo v mincovně.   

Stříbro ve světě: Španělsko, Řecko, Mexiko, Peru, Bolívie, Asie, Austrálie -  do první 

poloviny 20. století vytěženo a zpracováno 8540t. Ložisko Cerro de Pasco je dodnes 

střediskem hornických a hutnických prací. V současnosti jsou hlavními producenty Mexiko, 

Peru, Kanada, USA a Austrálie. Získává se jako vedlejší produkt vznikající při výrobě jiných 

kovů zejména mědi.  

 

Naleziště platiny 

 Výskyt v přírodě velmi málo, nikdy čistá, vždy obsahuje i platinové kovy, železo, 

měď, stříbro, nikl, chrom. Platinu získáme při výrobě niklu z nikelnatých sirníků. Výroba: při 

rafinaci se surová platina odděluje od doprovázejících platinových kovů, kde se za tepla 

rozpouští ve směsi kyseliny chlorovodíkové a dusičné v poměru 3:1 (lučavka královská). 

Rozpuštěná platiny se chemicky převede na chloroplatičitan amonný, z něhož se za vysokých 

teplot získá tzv. platinová houba. Ročně se vytěží cca 200 tun. Pt lze najít i v minerálech  

spyrrylith nebo  polyxen v křemenných žilách jako arsenid platiny s obsahem necelých 57% 

kovu. Platina se získává rýžováním nejčastěji v Jihoafrické republice, Rusku a Kanadě.  Dva 

způsoby zpracování:1. afinace cestou žárovou 2. afinace cestou mokrou. Afinace mokrou 

cestou se upřednostňuje, protože v žáru se nelze zbavit rhodia a iridia. Žárová cesta: 

V kyslíko-vodíkovém plamenu obecné kovy přejdou do strusky spolu s kovy platinové 

skupiny. Na dně pícky zůstává platina s velkým množstvím rhodia a iridia. Mokrá cesta: 

Surová platina (platinový písek)se rozpouští v lučavce královské při teplotě 90-100
o
C. 

Většina kovů přejde do roztoku, jen osmium, iridium, stříbro a hlušina se nerozpustí. Roztok 

se stáhne od zbytku, zkoncentruje se a několikrát se odpaří v kyselině chlorovodíkové při 

150C. Platina se sráží koncentrovaným chloridem amonným a v žáru se rozloží na chlorid 

amonný, chlor a platinu. Platinový černý prášek se několikrát rozpouští a promývá v lučavce 

královské. Konečný produkt je technická platina s obsahem cca 99,3% Pt. O platinu vznikl 

velký zájem až v roce 1859, kdy byla roztavena kyslík -vodíkovým plamenem a tím byl 

postaven základ k modernímu zpracování. V současnosti patří mezi největší naleziště 

Kolumbie, Jižní Amerika, Ural, Kanada a Jižní Afrika. 
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1.4 Využití v průmyslu, peněžnictví, medicíně a šperkařství 

1.4.1 Využití v průmyslu 

 Pro výbornou vodivost, kujnost a chemickou odolnost vůči korozi jsou zlato a stříbro  

využity na výrobu: komponentů, kontaktů, CD, DVD, ve fotografickém průmyslu, 

nanotechnologiích, zrcadlech, amalgámových výplních, platina se používá na nářadí, 

přístroje, elektrody, termočlánky k měření teploty až 1600
o
C.  

 

1.4.2 Využití v peněžnictví 

 Mince, jako jediný druh platidla, se v Česku používaly od první pol. 10. stol. V Kutné 

Hoře se razila nejslavnější česká mince - Pražský groš (po staletí) jediná mince psaná česky o 

hmotnosti 4 gramů, ryzosti 15 lotů, dalšími mincemi jsou český dukát a tolar. Lot je jednotka 

pro ryzost stříbra zavedená v 17. st. Leopoldem I. 1 lot odpovídá  65,5hmotnostním tisícinám 

neboli 6,25hm.% ryzího kovu ve slitině.  

 

1.4.3 Využití v medicíně 

 Drahé kovy jsou potřebné na dráty, nýty, dále injekční i v plastické a kosmetické 

chirurgii.  Implantáty se vsazují do horních očních víček po obrně lícního svalu, jako náhrada 

lebečních kostí, drátky se vsazují pod kůži pro zlepšení a zpevnění obličejových partií proti 

posunu povolování lícních tkání. V současné době se zlato používá v nanotechnologii. 

Nanočástice slouží k léčebným a diagnostickým účelům jako látka zobrazovacích metod při 

určování rozsahu nádorových onemocnění. Do budoucna se počítá se zlatem na léčbu 

rakoviny. Dále se v lékařství a hygienických oborech využívá koloidního stříbra (baktericidní 

účinky v roztocích, nevadí antibiotikum) -  používá se při léčení zánětů, lupénky, lupů i akné, 

mykóz. Stříbro má druhou příčku jako nejvyužívanější komodita. Sloučeniny platiny se jsou 

hojně používány v onkologii.  

 

1.4.4 Drahé kovy ve šperkařství 

 Pro výrobu šperku je důležité znát vlastnosti tohoto kovu pro jeho další zpracování, 

tavení a přípravu slitin dle platných předpisů a norem. Nejstarší dochované listiny na našem 

území pocházejí ze 14. století a zaznamenávají sdružení zlatníků do Zlatnického bratrstva, 

které podléhá mincovně. Ta kontroluje dosažení nejnižší ryzosti vyrobených šperků. U zlata 

je to 20 karátů= 833,33/000 = 83,33 %, u stříbra 15 lotů=937,5/000 = 93,75 %. 
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 Podle Bernsteina (2004, s. 38) ryzost každého kusu zlata definujeme v takzvaných 

karátech. Stoprocentně čisté zlato má 24 karátů. Termín karát pochází z řeckého slova 

keration, které má obdobu v arabském výrazu qirat nebo v italském pojmu carato. Původně 

byl karát spíše jednotkou hmotnosti než ryzosti, a to ze zajímavého důvodu. Výrazem karát je 

totiž označován plod rohovníku obecného, který má tu zvláštnost, že každý jeho lusk váží 

pětinu gramu. 

 Místo karátů se používá také grán neboli zrno jako konvenční jednotka hmotnosti. 

Zrna ječmene nebo pšenice vyloupnutá ze střední části klasu mají tytéž pozoruhodné 

vlastnosti, s jakými jsme se setkali u karátu. Jejich hmotnost je totiž standardní bez ohledu na 

velikost klasu. A 480 gránů tvoří další jednotku - trojskou unci, jejíž pojmenování je 

odvozeno od francouzského města Troyes, kde byla poprvé použita. Trojská unce je těžší než 

běžná unce, protože jedna libra čítá šestnáct běžných uncí, kdežto trojských pouze dvanáct. 

V moderní době se ustálila zvyklost vyjadřovat hmotnost zlata v gránech a jeho cenu 

v trojských uncích. 

 

1.5 Ryzost drahých kovů 

 

 Ryzost drahých kovů je základní charakteristikou, kterou u slitin zkoumá Puncovní 

úřad. Povinné puncování na našem území začalo platit 20. 8. 1806 vydáním manifestu 

císařem Františkem II. a ten je považován za základ činnosti puncovního úřadu v Českých 

zemích. 

 

 Puncovní úřad v současnosti spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu a řídí se 

těmito zákony: č.539/1992Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní 

zákon), ve znění zákona č. 19/1993Sb. a zákona č. 127/2003Sb., úplné znění 

vyhlášeno pod č. 15/2004Sb. 

 Zákonem České národní rady č. 19/1993Sb., o orgánech státní správy České 

republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 

309/2002Sb. 

 Vyhláškou č. 363/2003Sb., kterou se provádí puncovní zákon. 
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 Vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 53/1993SB., kterou se stanoví 

výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky 

č.364/2003Sb. 

 Obsah ryzího kovu ve slitinách určených k výrobě zboží je stanoven státem. Běžná 

a zároveň pro nové zboží od roku 1992 zákonem daná nejnižší ryzost v České 

republice je 585/000 zlata u stříbra je to 800/000 a u platiny 800/000.  

 

K základnímu rozpoznání kovů, z nichž je vyrobeno zboží, jsou stanoveny a raženy 

značky. Těmi nejstaršími byly pro zlato symbol slunce a pro stříbro symbol měsíc. Od 

19. století se tyto symboly změnily na obrysy zvířat, které platí dodnes. U ryzosti na 

zlato najdeme labuť, kohouta a orla, u stříbrného zboží je to zajíc a kamzík a na platině 

najdeme vyobrazení svatováclavské koruny. 

 

Obrázek 1.1 Platné puncovní značky, podle puncovního úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Metody stanovení ryzosti 

 Puncovní úřad praktikuje tři způsoby určování obsahu kovu ve šperku. Jedná se o 

stanovení: 

1. na prubířském kameni (také lze chápat jako nedestruktivní) 

2. nedestruktivním způsobem-rentgenovou fluorescenční spektrometrií 

3. chemickou analýzou (odebráním vzorku, rozpuštění, různé další postupy). 
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1.6.1 Zkoušení na prubířském kameni 

 Prubířský kámen je přírodní křemičitá odrůda křemene tzv. buližník nebo uměle 

vyrobený kámen s jemně krystalickou strukturou a sytě černou barvou. Musí být dostatečně 

tvrdý, bez dutin, pórů a rýh, bez křemenných, nebo vápencových žilek. Nejdůležitější jeho 

vlastnost je odolnost vůči působení zkušebních kyselin.  

 

Obrázek 1.2 Zkouška na prubířském kameni 

 

 

 

 

 

 

Podstata zkoušky – jde o působení chemických činidel na črty slitin o známé i neznámé 

ryzosti a zkušebních jehel. Pozorováním reakce kyseliny na črty vzorku a zkušebních jehel 

zjistíme – určíme ryzost srovnávacím způsobem. Tento způsob nám v určitých případech, 

zvláště u klenotnických slitin umožní zjistit složení slitiny s přesností až na 5/000. 

Jako zkušební látky a přípravky se používají: 

a)  Na zlaté slitiny:   

 lučavka královská (různé koncentrace) – roztok kyseliny dusičné HNO3 a kyseliny 

chlorovodíkové HCl 

 chlorid zlatitý AuCl3 

 

b) Na stříbrné slitiny:  

 roztok dvojchromanu draselného K2Cr2O7 a kyseliny sírové H2SO4 

 dusičnan stříbrný AgNO3 

 

c) Na platinové slitiny: 

 roztok kyseliny dusičné HNO3, kyseliny chlorovodíkové HCl a jodidu draselného KI 

 

Při působení zkušebních látek probíhají různé chemické reakce. Rychlost je závislá na teplotě, 

účinnosti, složení působících přípravků a odolnosti zkoušených slitin.  
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  Pro svoji jednoduchost, rychlost, spolehlivost a dostatečnou přesnost, malou spotřebu 

vzorku a prakticky neporušení zkoušeného materiálu, nebyl tento způsob zkoušení překonán.  

Jedním z geniálních lidských vynálezů bylo používání místního černého kamene podobného 

jaspisu ke zkoumání ryzosti zlata (Bernstein, 2004). Proto se mu říkalo prubířský kámen. 

Zlatníci o něj otírali zlaté předměty a vzniklou stopu porovnávali se vzorkovnicí, která 

obsahovala 24 jehel o různém poměru zlata a stříbra nebo zlata a mědi či všech tří kovů 

dohromady. A protože teprve čtyřiadvacátá jehla byla skutečně z čistého zlata, vznikla tímto 

způsobem čtyřiadvacetistupňová škála ryzosti zlata.  

 

1.6.2 Metoda rentgenovou fluorescenční spektrometrií 

 Mezi nejčastější prvky přidávané do slitin patří měď, zinek, nikl, palladium, mangan. 

Mezi hlavní důvody patří zpracovatelnost, homogenita, celkové náklady. Podle poměru 

daných kovů se mění fyzikální vlastnosti, jako je tvrdost, zvyšuje se otěr a v neposlední řadě 

se mění barva.   

 Současným trendem u výrobků z drahých kovů je povrchové tzv. žlutění zlatem nebo 

bělení rhodiem či stříbrem. Podmínkou je elektricky vodivý, kvalitně očištěný a odmaštěný 

povrch.  Jedná se o galvanickou vrstvu o tloušťce do deseti mikronů, která se nanáší na šperk. 

Velmi záleží na délce lázně. Ta by měla být od dvou do tří minut, v případě delšího 

pokovování dochází postupem času k odlupování. Hlavním cílem procesu rhodiování je 

požadavek zákazníka na vzhled a pocit luxusu. Rhodium je bílý kov, který má vyšší bělost 

než bílé zlato. Patří mezi prakticky inertní platinové kovy a svými vlastnostmi, ke kterým 

patří i tvrdost, šperk chrání před mechanickým opotřebením, zpomaluje proces stárnutí 

výrobku a naopak spotřebitele chrání před u nás sice zákonem omezeným, ale někde 

používaným slitinovým alergenním prvkem - niklem. U šperků k nám dovážených 

ze zahraničí se provádí pozlacení zlata na typicky českou žlutou barvu.  
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Obrázek 1.3 Průřez slitiny šperku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na vzorku je vidět jádro ze stříbra, mezivrstva mědi, na které je nanesena opět vrstva 

stříbra. Měď zvyšuje tvrdost slitiny a jako mezivrstva ve výsledku ochranou jakosti povrchu 

plní pouze estetický efekt. Podle puncovního zákona zcela nepřípustný.  

 

Obrázek 1.4 Odstraňování povrchové vrstvy 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 U starožitných předmětů se můžeme setkat s velmi silnou povrchovou vrstvou stříbra, 

pod kterou se nachází slitina z obecného kovu. Jedná se o tzv. alpaku, slitinu mědi, zinku a 

niklu, nebo o  mosaz.  Proto je nutné vrstvu mechanickým způsobem odstranit na dostatečně 

velkou plochu a dostat se na základní kov, aby bylo možné místo podrobit RTG záření a 

primární paprsek nebyl povrchovou vrstvou ovlivněn. 
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1.6.3 Nedestruktivní způsob- rentgenová fluorescenční spektrometrie 

 Ke stanovení slitiny a potvrzení ryzosti drahých kovů slouží také rentgenový 

spektrometr. Jde o přístroj, který používá jako zdroj primárního X- záření rentgenku a 

energodisperzní detektory pro sekundární záření s uspořádáním v jednoduché geometrii s 

primárním paprskem směřujícím od zářiče přímo na vzorek. RTG záření je krátkovlnný, 

vysoce energický svazek záření.(fotonů) s energií E, nebo také elektromagnetické pole vlnové 

délky λ s frekvencí n. 

   

Obrázek 1.5 RTG Spectro Midex a schéma RTG záření 

       

 

 Velikost měřené plochy v tomto přístroji je 0,7mm
2
 a velikost paprsku odpovídá 

zhruba 0,4mm. Záleží na nastavitelnosti kříže, to nám umožní kamera s 20- ti násobným 

zvětšením. V přístroji měříme velmi tenké povrchové mikrostruktury. U slitin zlata a platiny 

cca do 10-20 mikronů, a stříbra cca do 50-100 mikronů. RTG Spectro Midex je cíleně 

kalibrován pro klenotnické slitiny. Detekční systém s vysokým rozlišením zpracovává až 100 

000 pulzů za sekundu. Pro analýzu zlata v drahých kovech tato metoda dosahuje přesnosti 

lepší než 0,15%. Umožňuje stanovit současně 26 prvků. Měřením sledujeme dva základní 

cíle: Prvním cílem je zjištění či potvrzení základní slitiny. Nutno provádět měření na místě 

vzorku zbaveném všech povrchových vrstev. Druhým cílem je zjistit složení povrchové 

vrstvy.  
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Obrázek 1.6 Hloubka průniku paprsku 

 

 

 

 Podle množství obsahu drahého kovu ve slitině se mění hloubka průniku paprsku. Jde 

o lineární závislost.  

Obrázek 1.7 Provozní standardy     Obrázek 1.8 Kalibrační křivka 

          

  

  

  

 

 

 

 

 

 Pro monitorování stability rentgenu a správné výsledky jsou nápomocny provozní 

standardy.  Na grafu je vidět vyváženou kalibraci. Proto je nutnost dostačující počet 

standardů, zde se zaměřuje hlavně na nejvíce sledované prvky Au, Ag a Pt. 

 

1.6.4 Chemické analýzy  

Nejpřesnější metodou určování ryzostí je chemická analýza. K těm nejvíce používaným patří: 
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1. Stanovení zlata metodou kupelační 

 K naváženým dvěma vzorkům se přidá 2,5-3 krát více ryzího stříbra než kolik 

je ryzího zlata ve vzorku. Ten se zabalí do olověné folie a v  muflové peci se odežene 

(zbaví obecných kovů). Pro zbavení vzorku stříbra a palladia se vyvařuje v kyselině 

dusičné. Ryzí zlato, které nám zůstalo, se podělí naváženým vzorkem a výsledkem je 

zjištěná ryzost. Metoda je nejpřesnější na zlato ryzosti 250-1000/000. Nelze použít na 

analýzu vzorku s velkým obsahem obecných kovů a niklu nad 13 %.   

Metoda výpočtu 

Obsah zlata v promile (‰) slitiny vypočítáme podle následujícího vzorce: 

                     (1.1) 

  

kde je wAu obsah zlata ve vzorku v promile (1/1000) 

 m1 hmotnost vzorku (g) 

 m2 hmotnost svitku zlata (g) 

 K průměrná hodnota hmotnosti zlata v korekční zkoušce mínus hmotnost svitku 

ze vzorku kontrolní zkoušky v mg. 

 

Obrázek 1.9 Vzorek v olověné fólii 
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2. Stanovení stříbra potenciometrickou titrací 

 Vzorky stříbra se rozpustí v kyselině dusičné a poté se zředí přidáním vody. Do 

kádinky se vloží mechanické míchadlo a měřič elektrody a postupně se přidává činidlo -  

chlorid sodný. Pomocí merkurosulfátové elektrody se stanoví spotřeba roztoku 

potenciometricky. Metoda je rychlá, přesná avšak nelze ji použít za přítomnosti zlata, platiny, 

rtuti a platiny. 

Metoda výpočtu 

Obsah stříbra v promile (‰) se počítá automaticky v provozním programu PÚ, a to podle 

vzorce:       

    (1.2) 

 

kde je wAg obsah stříbra ve vzorku v promile (‰) 

 V spotřeba roztoku chloridu sodného při titraci vzorku (ml) 

 m hmotnost vzorku v mg 

 f korekční faktor zahrnující vliv přístroje i titračního roztoku. Stanoví se při 

korekční zkoušce podle vztahu: 

    (1.3) 

 

kde je mk…....hmotnost navážky ryzího stříbra na korekční zkoušce 

 Vk….…spotřeba roztoku chloridu sodného při korekční zkoušce 

Shoda výsledků platí jako u zlata. Rozdíl nesmí být větší jak 0,5 promile, jinak se zkouška 

musí opakovat, nebo je slitina nehomogenní. 

 

Obrázek 1.10 Rozpouštění vzorku stříbra v kyselině dusičné 
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3. Stanovení stříbra metodou kupelační 

 Celkem 4 navážky z toho dvakrát vzorku a 2 dvakrát ryzí stříbro se 

zabalí do olověné folie a nechá odehnat v muflové peci. Po vytažení se zrna stříbra očistí a 

zváží. Výsledkem je získané stříbro dělené stříbrem naváženým a celková částka odečtena od 

hmotnosti ryzího stříbra.   

Metoda výpočtu 

Obsah stříbra v promile (‰) slitiny vypočítáme podle následujícího vzorce: 

    (1.4) 

 

 

kde je wAg obsah stříbra ve vzorku v promile (1/1000) 

 m1 hmotnost vzorku (g) - navážka 

 m2 hmotnost zrno stříbra (g) - vyvážka 

 K průměrná hodnota hmotnosti stříbra v korekční zkoušce mínus hmotnost 

vzorku kontrolní zkoušky v mg. 

 

Obrázek 1.11 Zrna stříbra po kupelaci 
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2 Experimentální část 

  

2.1 Ověření ryzosti zlata chemickou metodou 

 Metoda používaná v případě rozdílnosti ryzosti při zkoušce na prubířském kameni a na 

RTG přístroji, ale také u náhodně vybraných registrovaných slitin, u výrobního odpadu ve 

zlatnických dílnách, u slitků, které vzniknou výkupem zlatého zboží, zlomkového a 

dentálního zlata, které se na pobočce taví.  

 

Postup  

 Ke dvěma navážkám vzorku se přidá tolik ryzího stříbra, aby jej bylo 2,5 až 3 krát více 

než je obsah ryzího zlata ve vzorku. Tento obsah se zabalí do olověné folie a vzorky se vloží 

do kupelek s roztaveným olovem do předehřáté pece na 1100
o
C. Zrna zbavené obecných kovů 

se rozklepou, prožíhnou nad plamenem a nechají se vyvařit v kyselině dusičné. Zde se zbaví 

palladia a stříbra a zůstane ryzí zlato, které se propláchne horkou vodou a v kelímku se vloží 

do muflové pece, aby proběhl proces žíhání. Výsledná hmotnost ryzího kovu se podělí s 

naváženými vzorky.  

Tabulka 2.1 Zpracování výsledků 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klenotnická slitina 

Navážka vzorku Vyvážka ryzího zlata Vypočítaná ryzost Průměr 

247,14 144,34 584,082  

226,44 132,24 584,040 Ø 584 

Výrobní odpad 

248,55 237,58 955,904  

248,18 237,36 956,443 Ø 956 

Výrobní odpad 

248,97 179,16 719,645  

249,45 179,47 720,305 Ø 720 

Odpad nehomogenní 

244,51 141,11 589,424  

244,98 142,10 580,301 Ø 580 – 589 

Dentální zlomky 

249,09 163,19 655,265  

248,37 162,88 655,917 Ø 656 
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Graf 2.1 Množství taveb v letech 2010 - 2014 

 

 

Podíl chemických analýz drahých kovů v rámci poboček České republiky. 

 

Graf 2.2 Podíl poboček a expozitur na příjmech za rok 2014 
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2.2 Metrologický rozbor vybraných slitin drahých kovů 

 

Graf 2.3 Binární diagram Au - Ag 

Zlato: složení Au 585/000, Cu 135/000 Ag 280/000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2.4 Binární diagram Au - Cu 

 



23 

 

 

Jedná se o binární diagramy, homogenní tuhý roztok s neomezenou rozpustností. 

Studium mikrostruktury dodaných vzorků bylo provedeno na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu Quanta 450 FEG, který byl vybaven analyzátorem pro energiově disperzní 

mikroanalýzu. Vzorky byly studovány ve vyleštěném stavu, zpravidla za použití signálu 

v odražených elektronech. 

Obrázek 2.1 Leštěný vzorek, vyobrazení v odražených elektronech (materiálový 

kontrast) 

 

 

Homogenní tuhý roztok – v souladu s binárními diagramy, mikrostruktura je velmi 

homogenní, tvořena malými zrníčky. Složení je velmi blízké výsledku naměřeném RTG 

fluorescenční analýzou.  Měď a stříbro se zcela rozpustí v roztoku zlata. 
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Graf 2.5 EDX spectrum Au –Ag -Cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky semikvantitativní rtg spektrální mikroanalýzy 

ElemWt %  At %          RTG výsledky          chemická analýza 

--------------------------------------------------------------------------- 

AgL   26.82  32.78    279,00   584 

CuK   12.97  26.92  134,90 

AuL   60.21  40.30  585,70 

Total  100.00 100.00 

 

Graf 2.6 Binární diagram Au - Cu 

Stříbro: složení Ag 930/000, Cu 64/000, Zn 5/000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binární diagram znázorňuje fáze eutektika po jeho stranách.   



25 

 

 

 

Obrázek 2.2 Leštěný vzorek  v odražených elektronech 

 

 

  

 Mikrostruktura ukazuje na omezenou rozpustnost v tuhém stavu. Jsou znázorněny 2 

tuhé roztoky a ve struktuře pozorujeme určité ostrůvky tmavého kontrastu tvořené eutektiky. 

Legování stříbra prvkem mědi vytvořilo heterogenitu, ta by v oblasti šperkařství neměla vadit. 

Graf 2.7 EDX spectrum Ag –Cu -Zn 
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Výsledky semikvantitativní rtg mikroanalýzy 

ElemWt %  At %   RTG    chemická analýza 

------------------------------------------------------------- 

AgL   94.51  91.06      945,20  929,41 

CuK    4.55   7.44  48,57    

ZnK    0.94   1.50  0  4,14    

             Total  100.00 100.00 

Výsledky semikvantity odpovídají složení dodaného vzorku. 

 

Graf 2.8 Binární diagram Pt - Cu  

Platina: složení:Pt 950/000, Cu 49/000 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.3 Zobrazení v odražených elektronech, kontrast kanálování elektronů 
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 Struktura chemicky homogenní, zrníčka různě otočená, znázorněna kontrastem. 

Analýza je založená na buzení elektronovým svazkem z malých oblastí. Výsledky svědčí o 

homogenitě vzorku, příčinou rozdílného kontrastu je jejich rozdílná krystalografická 

orientace. Měď je zcela rozpuštěna v platině. 

Graf 2.9 EDX spectrum Pt -Cu 

 

 

Výsledky semikvantitativnírtg  mikroanalýzy 

ElemWt %  At %  RTG    chemická analýza 

------------------------------------------------------------- 

CuK    4.69  13.13  48,48     

PtL   95.31  86.87    951,00   951  

       Total  100.00 100.00             

 

Výsledky svědčí o tom, že slitina je chemicky homogenní, příčinou rozdílného kontrastu zrn 

na obr. X je jejich rozdílná krystalografická orientace. 
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3 Závěr a perspektivy  

 Práce se věnovala metodám stanovení obsahu drahého kovu v kovových částech 

šperků, jak jsou používány v českém puncovnictví, ve významné oblasti ochrany spotřebitele. 

Obsah drahých kovů ve špercích kontroluje v ČR stát prostřednictvím Puncovního úřadu. 

Tuto činnost stát zajišťuje proto, že uživatel nemůže bez speciálního zařízení a odborných 

vědomostí rozpoznat ani po delší době používání šperku, že dostal zboží, které neodpovídá 

deklarovaným parametrům. Bez nezávislé kontroly by tak bylo otevřeno široké pole k velmi 

těžko odhalitelným podvodům. 

 Po kontrole puncovní úřad zboží, které vyhovuje, označí puncem – velmi těžko 

napodobitelnou značkou, která zaručuje určitý obsah (ryzost) drahého kovu v materiálu 

šperku. 

Podle konkrétních potřeb jsou používány tři různé metody stanovení ryzosti: 

 důkladná, ale destruktivní metoda, spočívající v rozpuštění odebraného vzorku a 

analýze roztoku chemickými (kupelace, titrace) nebo i fyzikálními metodami  

( ICP, AAS). Při dobré možnosti získání vzorku (z taveniny, odvrtáním apod.) lze 

výsledek vztáhnout na celý objem materiálu. Časově i vybavením náročná metoda 

vyžaduje i dostatečnou odbornou způsobilost pracovníka. Nejvýznamnější z těchto 

metod je kupelace, která už po staletí slouží velmi spolehlivě a s přesností danou 

v podstatě pouze přesností vah. 

 nedestruktivní fyzikální metoda, rentgenová fluorescenční spektroskopie. 

Neporušuje sice zboží, ale proto zkoumá jen určitou povrchovou vrstvu. Kromě 

drahých kovů můžeme stanovit i řadu dalších kovů ve slitině. Přístroj po zacvičení 

může obsluhovat i méně kvalifikovaný pracovník, ale péče o vhodný program, 

kalibraci a ve složitějších případech i interpretace výsledků jsou úkolem 

specialisty. 

 zkoušení na prubířském kameni je metoda v podstatě chemicko-analytická. 

Vzorkem je stopa otěru materiálu, tak nepatrná, že jde o nedestruktivní stanovení. 

Povrchová vrstva, kterou je možno takto kontrolovat, je významně silnější než u 

rentgenové fluorescenční spektroskopie. Je v jednoduché podobě velmi rozšířena: 

nenáročnost na vybavení, rychlost a praktičnost. Pro silnější případy vyžaduje 

opravdu dobrou zkušenost pracovníka a vynikající osvětlení. Nejpřesnějších 

výsledků blížících se předchozím metodám dosahuje v určitém rozmezí ryzostí 
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zlata (okolí 14 až 18 karátů) a je nejvhodnější pro klasické trojsložkové slitiny Au-

Ag-Cu. 

 Pro lepší přehled o problematice je v textu zpracována část popisující jak historii 

používání drahých kovů, tak i jejich vlastnosti. Tento výčet faktů společně se znalostmi 

možností metod dává základ pro hledání témat pro další studium. Jako schůdné se jeví např.: 

 sledování výskytu materiálu obsahujících nebezpečné kovy (obsah Cd ve stříbře, které 

někdy vzniká recyklací elektrotechnických odpadů – zvláště kontaktů, nebo  

 obsah Ni ve slitinách bílozlatých a pod). Zajímavým tématem může být i závislost 

rychlosti opotřebení raznic punců na různých parametrech – množství puncovaného 

zboží, materiál raznice, převažující materiál puncovaného zboží a pod).  

Studium takových témat by mohlo přinést užitek již velmi brzy především pro zákazníky. 
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