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Drahé kovy – vzácné nerosty 

Vzácné kovové prvky měly v minulosti velký význam a stále jej mají. Kdysi 

se používaly jako univerzální platidlo (vyráběly se z nich mince) a také se  

z nich vyráběly šperky. 

 

Ten, kdo ovládal naleziště těchto vzácných kovů, měl velkou moc. Proto se 

o tyto doly vedly války a spory. I když dnes používáme převážně jiné kovy 

či papírové bankovky, stále jsou drahé kovy uznávaným platidlem. 

 

Víte, o jaké kovy se jedná? 

 

 

 



Zlato 

Zlato (lat. Aurum) sloužilo jako velmi cenné platidlo. Udržuje si vysokou 

hodnotu. Ve starověku bylo použito k výrobě šperků a okrasných předmětů. 

Tento vzácný kov je také tepelně a elektricky vodivý,při zpracování měkký. 

Proto se zlato využívá v elektrotechnice jako korozi odolný kvalitní vodič.  

V minulosti se získávalo tzv. rýžováním – z křemičitých písků řek. 

Největšími producenty dnes jsou Jihoafrická republika, USA a Austrálie, 

většina ložisek je dnes vyčerpána.  

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toi_250kg_gold_bar.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Or_Venezuela.jpg> 



Stříbro 

I stříbro (lat. Argentum) je dobře zpracovatelný vzácný kov používaný  

k výrobě mincí či šperků. Ze známých kovových prvků má nejlepší vodivost 

a je často ve formě slitin využíváno v elektronice. Tenká vrstva stříbra se 

nanáší i na CD a DVD. Ze stříbra se vyrábí šperky, v minulém století se 

sloučeniny stříbra využívaly ve fotografickém průmyslu. 

Získává se často ze stříbrných rud těžených v dolech. Obvykle je příměsí 

ryzího zlata. V minulosti  stříbro proslavilo České země - Kutnou horu, kde 

vznikla i mincovna. Dnes se hlavně těží v Mexiku, Kanadě či Peru. Stříbra 

se vytěží větší množství než zlata a proto je také levnější. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Silver_crystal.jpg> [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1000oz.silver.bullion.bar.underneath.jpg > 



Platina 

Platina (lat. Platinum) může vzhledem připomínat stříbro. Platina je 

chemicky odolná a velmi těžká (patří k nejtěžším prvkům), ale není tak 

dobře vodivá jako stříbro. Protože platina nebyla běžná v minulosti, není 

tradičně používána jako platidlo, přesto se používá k výrobě šperků a kvůli 

svým unikátním vlastnostem také k výrobě chemického nádobí a optických 

vláken. V přírodě najdeme platinu v podobě ryzího kovu. Vyskytuje se 

hlavně v Jihoafrické republice a v Rusku. Cenově je platina srovnatelná  

se zlatem a vysoce převyšuje cenu stříbra. 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platinum-nugget.jpg > [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platinum_eagle101.jpg > 



Drahé kovy – vzácné nerosty 

Přiřaď obrázky k latinským názvům (platinum, argentum a aurum).  

 

 

 

 

 

 

Poznejte kovy podle charakteristiky: 
- Má velmi dobrou vodivost, využívá se v elektronice, těžil se v Kutné hoře. 

- Velmi populární kov využívaný hlavně ve šperkařství, vytváří se z něj cihly. 

- Nachází se v ryzí podobě, je velmi těžký a odolný. 

 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platinum-nugget.jpg > 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Or_Venezuela.jpg> 

[cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Silver_crystal.jpg> 


