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Anotace  

Téma této diplomové práce zní Technologie úpravy zlatonosných rud. První tři 

kapitoly teoretické části se zabývají obecným popisem významu zlata pro lidskou 

společnost, využitím zlata, charakteristikou zlata z chemického a mineralogického hlediska 

a jeho výskyt jako příměs v minerálech. Dále jsou zaměřeny na ložiska a těžbu zlata 

v České republice, ve světě a popis zkoumané lokality, ze které pochází materiál použitý 

v experimentální části. Čtvrtá kapitola obsahuje výčet možných metod úpravy zlata, které 

napomáhají získat kvalitní koncentráty ze zlatonosného ložiska. Experimentální část práce 

je orientovaná na laboratorní pokusy, které byly provedeny v rámci této diplomové práce. 

Cílem této kapitoly bylo vyhodnocení nejlepších flotačních sběračů, ověření vlivu otáček 

na výnos koncentrátu, přečistná flotace (získání nejkvalitnějšího koncentrátu), ověření 

hydrofobnosti zlata a doplňkové úpravnické metody – gravitační rozdružování pomocí 

odstředivých sil.     

Klíčová slova: Kašperské Hory, zlato, flotace, gravitační rozdružování, minerál 

 

Summary 

The topic of this thesis was Technology of Gold Ores Dressing. The first three 

chapters of the theoretical part deals with a general description of the importance of gold 

for human society, gold usage, the chemical and mineralogical characterization 

characterization of gold and presence additive in minerals . Next part focuses on deposits 

and gold mining in the Czech Republic, in the world and a description of the investigated 

locality from which comes the material used for the experiments. The fourth chapter 

contains methods for processing of gold which help to get high quality concentrates from 

gold deposits. The experimental part of the work was focused on laboratory experiments 

that have been conducted in this thesis. The aims of this chapter were to evaluate the best 

flotation collectors, verification the effect of speed on the yield of concentrate, clearing 

flotation (gain the highest quality concentrate), verification hydrophobicity of gold and the 

gravity separation method using centrifugal forces. 

Keywords: Kašperské Hory, gold, flotation, gravity separation, mineral 



 

 

Názvy prvků a chemických látek použitých v textu 

 

Au Zlato 

Cu Měď 

Pd Palladium 

Ag Stříbro 

Zn Zinek 

Ni Nikl 

Cs Cesium 

Rb Rubidium 

Pt Platina 

Bi Bismut 

Ir Iridium 

Cl2 Plynný chlór 

HCl Kyselina chlorovodíková 

H[AuCl4] Kyselina tetrachlorozlatitá 

O2 Kyslík 

CN
-
 Kyanidový iont 

[Au(CN)4]
+
 Komplex kyano - zlatitý 

Fe
2+

 Dvojmocné železo 

NO2
-
 Dusičnanový iont 

Sn
2+

 Dvojmocný cín 

SO3
2-

 Siřičitanový iont 

Hg Rtuť 

Pb Olovo 

Rh Rhodium 

Te Telur 

Si Křemík 

H2 Vodík 

[Au(CS(NH2)2)2]
+
 Komplex thiomočoviny zlatné 

NaOH Hydroxid sodný 

[Cu(NH3)4]
+2

 Komplex amonno - mědnatý 

[Au(S2O3)2]
-3

 Komplex thiosulfát - zlatitý 
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1. Úvod – zlato a jeho význam pro společnost 

Zaslepená touha po nenápadném žlutém kovu, kterému říkáme zlato, se táhne jako 

červená nit celými dějinami lidstva. Pro jeho nalezení se uskutečnilo mnoho 

objevitelských, či lépe řečeno dobyvatelských cest. Cesty byly často vedeny do niter všech 

světadílů na zemi. V úvahu je možné také brát nespočetné zlaté horečky nebo shon po 

zisku a bohatství v dnešním globálním a multimediálním světě. [1] 

Zlato je už od pradávna vnímáno jako symbol toho nejcennějšího, nejvzácnějšího a 

nejčistšího materiálu na světě, ale zároveň kletbou, ztělesněním zla a temných sil. 

Vyskytuje se v pohádkách (Zlatá rybka, Sůl nad zlato) a v bájích (král Mindas), které 

provází lidský života od nepaměti. Zlato často rozněcuje emoce a vášně, je častým 

impulzem pro války a obsazování nepřátelských území, které disponují se zlatem. Jako 

příklad lze uvést mořeplavce Kryštofa Kolumba, který objevil Ameriku. Bohužel jeho 

objev měl i negativní dopad na národy původního obyvatelstva, které kvůli zlatu začali 

vyvražďovat conquistadoři. Ve středověku hromadili zlato králové, císařové a církve, dnes 

tento trend převzaly státy. Statisíce lidí připravila o život jedna z nejvíce nejnakažlivějších 

chorob, tzv.:„zlatá horečka“, která proběhla v historii několikrát. V roce 1965 prohlásil 

francouzský prezident Charles de Gaulle: „Nemůže být jiného měřítka hodnot, jiného 

standartu, než je zlato“. [2] 

Velký význam zlata nespočívá jen v jeho samotném využití, ale i v procesech těžby 

a dalšího zpracování. A proč vlastně? Přináší zdroj obživy a výdělků pro miliony lidí, kteří 

jsou při jeho získávání zaměstnáváni. Na druhou stranu jsou s těžbou spojena i mnohá 

negativa. V mnoha oblastech rozvojového světa jsou při těžbě zlata porušována základní 

bezpečnostní hlediska a často dělníci pracují za minimální výdělek ve velice těžkých 

podmínkách. Mezi hlavní zápory těžby patří i její ekologický rozměr, který souvisí 

nejčastěji s používáním mnohdy jedovatých chemických sloučenin pro koncentrování 

zlata. Zlato od svého objevení povzbuzovalo k velkému množství kriminálních činů, 

mezilidských konfliktů i krvavých válek podsvětí. [3] 

1.1 Využití zlata 

Zlato hraje významnou roli během celého vývoje lidské společnosti. V průběhu 

staletí se stalo symbolem bohatství a vysokého společenského postavení. S rozvojem lidské 
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civilizace postupně převzalo funkci platidla a to ve formě zlatých prutů nebo mincí. 

Monetární a investiční funkce zlata v ekonomice státu hraje významnou roli i 

v současnosti. O významu této funkce svědčí i ceny zlata na světových trzích, které mají i 

s mírnými výkyvy stoupající tendenci (viz., obrázek č. 1). Vedle této „ekonomické“ funkce 

však zlato hraje významnou roli i v ostatních oblastech.  

 

Obrázek č. 1: Přehled ceny zlata během 10 - ti let [4] 

Pro své jedinečné vlastnosti se zlato hojně využívá ve velkém spektru oborů. Mezi 

nejběžnější využití zlata patří výroba zlatých mincí a šperků. Nevýhodná měkkost, která je 

v častých případech velký problém, se kompenzuje přídavkem dalších prvků jako je např. 

Ag, Cu a Pd. Dalšími příměsemi prvků se dosahuje požadovaných barevných slitin, např.: 

bílé zlato (Pd – Cu - Zn, Pd – Ag – Cu - Zn nebo Cu – Ni - Zn), červené zlato (Cu - Ag), či 

růžové zlato (Cu – Ag - Zn, Cu - Ag). Obsah zlata u jednotlivých výrobků z těchto 

klenotnických slitin udává puncovní značka (viz., obrázek č. 2), která je udělovaná 

Puncovním úřadem. Ten zveřejňuje registr klenotnických zlatých slitin daných zákonem 

dané země. Dříve se obsah zlata v klenotnických slitinách vyjadřoval pomocí karátů (100 

%  = 24 karátů, tj. 24 dílů zlata), dnes jde o zlomky tisíce. [5] 

 

Obrázek č. 2: Puncovní značky v České republice [6] 
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Zlato se již dlouhodobě využívá v lékařství, konkrétně v zubním lékařství. 

Důvodem tohoto využití je především zdravotní nezávadnost zlata. Zlato má velikou 

výhodu v tom, že je natolik chemicky inertní, že ani po dlouhém působení nepodléhá 

korozi. Přitom se musí brát v potaz, že se vyskytuje v poměrně agresivním prostředí ústní 

dutiny. Samozřejmě nelze použít zlato samotné, je příliš měkké, a proto se při aplikacích 

využívá kombinace s jeho slitinami. Někdy se používají dentální slitiny i ve formě india, 

iridia nebo platiny. [7] 

Moderní vakuová, polovodičová, slaboproudá elektrotechnika a elektronika se bez 

použití zlata v dnešní době neobejde. Hlavní výhodou je stabilita kovu. Výrobky z něj 

zhotovené mají dlouhou životaschopnost a ponechávají si technické vlastnosti po celou 

dobu využití. Pro tyto účely se příslušné kontaktní povrchy elektrolyticky pokrývají tenkou 

zlatou vrstvou. 

Zlato se využívá i ve sklářském průmyslu k barvení nebo zlacení skla. Jeho 

aplikace na sklo je vcelku složitá, ale velice účinná. Na povrch skleněného předmětu se 

nejprve štětečkem nanáší roztok komplexních sloučenin zlata v organické matrici. Po 

vyžíhání skla v peci se organické rozpouštědlo odpaří a na povrchu skla zůstane trvalá 

zlatá kresba. Rovněž lze přidávat malá množství zlata do hmoty skloviny a dosáhne se 

zbarvení skla různými odstíny červené barvy. [8] 

1.2 Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je ověření flotační a gravitační technologie získávání zlata 

z lokality Kašperské Hory. Tyto technologie by mohly sehrát významnou roli při úvahách 

znovuobnovení těžby zlata a mohla by sloužit jako náhrada dříve uvažovaných 

chemických technologií. K dosažení tohoto cíle byly prováděny následující dílčí práce 

k diplomové práci:  

 Studium možných technologií úpravy zlatonosných rud. 

 Mineralogická charakteristika zlatonosné rudy. 

 Flotační a gravitační rozdružování. 

 Vyhodnocení všech laboratorních prací prováděná v rámci diplomové práce. 
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2. Zlato a jeho charakteristika 

2.1 Fyzikálně - chemická charakteristika zlata 

Zlato Au (aurum) je chemický prvek první vedlejší podskupiny periodické soustavy 

prvků (viz., obrázek č. 3). V přírodě se vyskytuje většinou v ryzí formě. Zlato je ušlechtilý, 

žlutý, na vzduchu stálý kov. Je poměrně měkké a elektricky i tepelně dobře vodivé. 

Krystaluje v krychlové soustavě, s platinou, mědí, paladiem a stříbrem tvoří v každém 

poměru směsné krystaly. Vůči chemickým účinkům je zlato velmi odolné. Za obyčejné 

teploty na něj působí i suché halogeny jen povrchově. Při 300 až 400
o
C se slučuje 

s fluorem. Kyseliny ani zásady zlato nenarušují; rozpouští se však v lučavce královské. 

Nejlepším rozpouštědlem zlata je kyselina chlorovodíková, nasycená chlorem: 

2 Au + 3 Cl2 + 2 HCl → 2 H[AuCl4] 

Kyanidové ionty usnadňují rozpouštění zlata tak, že se oxiduje už vzdušným 

kyslíkem: 

2 Au + ½ O2 + H2O+ 4 CN
-
 → 2 [Au(CN)4]

+
 + 2 OH

-
 

Z postavení zlata v elektrochemické řadě napětí plyne, že téměř všechny kovy 

vytěsňují zlato z jeho roztoků, není-li přítomno ve formě komplexních sloučenin, v nichž 

je pevně vázáno. Z roztoku chloridu zlatitého (AuCl3) se Au vylučuje i ionty s redukčním 

účinkem (Fe
2+

, Sn
2+

, SO3
2-

, NO2
-
). Rovněž řada organických sloučenin redukuje zlatité soli 

na kovové zlato (kyselina šťavelová, vinná, citronová, octová a jejich soli, acetylen apod.). 

Při těchto srážecích reakcích se zlato často získává v koloidním stavu. Ve sloučeninách je 

zlato v oxidačních číslech +I a +III, přičemž stálejší jsou sloučeniny Au
III
. Všechny 

sloučeniny zlata se poměrně snadno rozkládají. Ve formě komplexních iontů, např. 

kyanozlatnany M
I
[Au(CN2)] jsou sloučeniny zlata ve vodném roztoku mimořádně stabilní. 

[9] 

Zlato má vysokou hustotu – 19 320 kg.m
-3

, poměrně lehce se taví (už při teplotě 

1063°C), dobře a snadno se zpracovává. Je výborně kujné a tažné. Trojská unce je základní 

váhová jednotka na trzích stříbra, zlata, platiny a dalších drahých kovů. Váha jedné trojské 

unce zlata je 31,103 g. Zlato se v přírodě velmi zřídka slučuje s jinými prvky. [2] V tabulce 

č. 1 je shrnutá stručná charakteristika zlata. 
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Obrázek č. 3: Periodická tabulka prvků [10] 

Jediným prokazatelně stálým oxidem zlata je oxid zlatitý (Au2O3). Vzniká 

vysušením hydratovaného oxidu Au2O3.xH20. Má pronikavou hnědou barvu a zahřátím 

(nad 160°C) se snadno rozkládá na kov a kyslík. Sulfid zlatitý (Au2S3) vzniká zaváděním 

H2S do roztoku chloridu zlatitého (AuCl3) v etheru. Tento sulfid je černý, nerozpustný a 

snadno se redukuje po přidání vody. Selenid zlatitý (Au2Se3) a tellurid zlatitý (Au2Te3) 

patří mezi méně významné, ale mají jednu významnou vlastnost - za nízkých teplot jsou 

supravodivé. [11] 

Chlorid zlatitý (AuCl3) má v parách a v pevném stavu dimerní molekulu Au2Cl6 

(viz., obrázek č. 4). Au2Cl6 patří mezi nejvýznamnější sloučeniny zlata a slouží jako 

výchozí látka pro přípravu komplexních sloučenin. Rozpouštěním v kyselině 

chlorovodíkové vzniká stabilní kyselina tetrachlorozlatitá (H[AuCl4]). [12] 

 

Obrázek č. 4: Strukturní vzorec Au2Cl6 [12] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/AuCl3_structure.jpg
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Tabulka č. 1: Souhrnná charakteristika zlata [12, 13, 14] 

Obecná charakteristika prvku 

Český název Zlato 

Mezinárodní název (latinsky) Aurum 

Anglický název Gold 

Chemická značka Au 

Protonové číslo 79 

Skupenství prvku Pevné (s) 

Relativní atomová hmotnost 196,966 

Elektronová konfigurace [Xe] 4f
14

5d
10

6s
1 

Perioda a skupina 6; I.B 

Teplota tání a varu [°C] 1063°C; 2808°C 

Hustota [kg.m
-3

]  19 320 

Elektronegativita 2,4 

Oxidační stavy I, III 

Tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 320 

Elektrická vodivost [S.m
-1

] 4,5.10
7
 

Měrný elektrický odpor [10
-6 

Ω.m] 0,0235 

Atomový poloměr [pm] 135 

Kovalentní poloměr [pm] 144 

Entalpie tání [ΔHt/kJ.mol
-1

] 12,8 

 Entropie výparná [ΔHvýp/kJ.mol
-1

] 343 (±11) 

Entalpie slučovací [ΔHsl/kJ.mol
-1

] 379 (±8) 

Počet přírodních izotopů 1 

 

2.2 Mineralogie zlata 

Zlato se v přírodě vyskytuje ve velice malých přirozených koncentracích. Průměrná 

koncentrace zlata v zemské kůře se pohybuje okolo 0,005 g/t, což je mnohem méně než u 

většiny jiných kovů, např.: stříbro 0,07 g/t, měď 50 g/t. Zlato má tendenci se většinou 

koncentrovat do větších uskupení, a proto ho nacházíme ve zlatonosných ložiscích 

v mnohem větších koncentracích, než v jiných lokalitách. [14] Tabulka č. 2 obsahuje 

všeobecné mineralogické charakteristiky a vlastnosti čistého zlata bez příměsí. 
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Tabulka č. 2: Mineralogické vlastnosti zlata [14, 15, 16]  

Mineralogické vlastnosti zlata 

Barva Zlatožlutá 

Vryp Žlutý 

Lesk Kovový 

Průhlednost Opakní 

Štěpnost Chybí 

Lom Hákovitý 

Četnost výskytu Vzácně 

Tvrdost (Mohsova stupnice) 2,5 - 3 

Morfologie Oktaedrické a kubické krystaly 

Plíšky, nuggety, zploštělé nebo protáhlé agregáty 

Přírodní zlato se málokdy nalézá čisté, ale existují i výjimky. Obrázek č. 5 je tomu 

příkladem. Zlato ve formě minerálu většinou obsahuje určité množství příměsí. Mezi 

nejčastější příměsi patří: Ag, případně jiné prvky (Cu, Hg nebo Pt). Se stříbrem tvoří zlato 

izotopní a pevné roztoky, přičemž s obsahem 20 – 50 % Ag se minerály označují jako 

elektrum (obrázek č. 6). [15] U elektra se často definuje jemnost zlata nebo koncentrace 

stříbra v surovině. Tento vzorec poskytuje posouzení relativní koncentrace a poměru zlata 

ke stříbru v minerálu a dále slouží k posouzení kvality dané lokality. [14] Rovnice má tvar: 

            
              

                 
   (1) 

 

Obrázek č. 5: Zlaté zrno [17] 



Bc. Kratochvíl Michal: Technologie úpravy zlatonosných rud 

8 

2013/ 2014 

 

Obrázek č. 6: Elektrum [17] 

Zlato se rovněž může vyskytovat v minerálech, jako jsou calaverit (AuTe2), 

sylvanit ((Au,Ag)2Te4) nebo petit (Ag3AuTe2). [15] Celá tato skupina minerálů se nazývá 

zlaté teluridy a jsou značně rozšířené. Často se vyskytují s volným zlatem nebo se sulfidy. 

Hustota teluridů se pohybuje okolo 9 000 kg/m
3 
v barvách méně výrazných odstínech bílé, 

šedé a černé. 

 

Obrázek č. 7: Sylvanit na křemenu [17] 

Příklad ze skupiny minerálů teluridů je na obrázek č. 7 (sylvanit). V tabulce č. 3 

nalezneme celkový přehled minerálů, které obsahují zlato ve své minerální struktuře. 

Většina těchto minerálu se v zemské kůře vyskytuje ve stopovém množství nebo ve 

skupenství s jinými mnohem častějšími minerály. Ale i tak můžeme některé z těchto 

minerálů považovat za významné doprovodné nerosty obsahující zlato. [14] 
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Tabulka č. 3: Souhrn minerálů [14] 

Název minerálu Chemická značka minerálu 

Přírodní zlato, kovy, slitiny  

Přírodní zlato (< 20 hmot. % Ag) Au 

Elektrum (20 – 80 hmot. % Ag) (Au,Ag) 

Palladium zlato (Au,Pd) 

Rhodium zlato (Au,Rh) 

Iridium zlato (Au,Ir) 

Platina zlato (Au,Pt) 

Aurikuprid Cu3Au 

Zlatý amalgám (Au,Ag)Hg 

Weishanit (Au,Ag)3Hg2 

Maldonit Au2Bi 

Tetraauridkuprid AuCu 

Hunchunit Au2Pb 

Sulfidy, selenidy  

Uytenbogaardtit Ag3AuS2 

Fischesserit Ag3AuSe2 

Teluridy  

Calaverit AuTe2 

Sylvanit ((Au,Ag)2Te4) 

Petzit (Ag3AuTe2) 

Krennerit (Au,Ag)Te2 

Kostovit CuAuTe4 

Ostatní  

Auroantimonát AuSbO3 
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3. Ložiska zlatonosných rud 

3.1 Genetické typy ložisek zlata 

Zlato se vyskytuje ve všech genetických typech ložisek. Většina velkých 

průmyslových ložisek patří ke dvěma základním typům, a to hydrotermální a rýžoviska. 

Hydrotermální ložiska Au – rud se nejčastěji dělí na plutogenní a vulkanogenní ložiska. 

Plutogenní ložiska se vážou na hlubinná intruziva, kdy intruze je pronikání magmatu do 

okolního prostředí; vulkanogenní ložiska se vážou na povrchový vulkanizmus. [18] 

V ekonomicky významných koncentracích může být zlato přítomno v 

subvulkanických ložiscích. Vysoké obsahy zlata jsou ve formacích Ag - Au a Au - Ag, v 

nichž se zlato vyskytuje v ryzí formě nebo jde o elektrum. Příkladem subvulkanických 

ložisek, kde zlato je hlavní užitková složka, jsou ložiska v americké části vulkanického 

pásma (Mexiko, Nevada). V Evropě nalezneme tyto typy ložisek v oblasti Bradu v 

Rumunsku (Brad, Sacaramb). 

Plutonická a metamorfogenně hydrotermální ložiska zlata mají zpravidla povahu 

žilníků nebo žil. Zlato bývá na těchto ložiskách přítomno jako ryzí, případně jako elektrum 

nebo jako příměs v sulfidech (arzenopyrit, pyrit). V těchto typech je méně často zlato 

vázáno na teluridy. Příkladem plutonických a metamorfogenně hydrotermálních ložisek 

zlata je Homestake (Jižní Dakota), Passagema (Brazílie), Berezovsk (Ural, Rusko) a 

Kalgoorlie (Západní Austrálie). Na území České republiky jde o ložiska  Čelina a Mokrsko 

na Sedlčansku, Kašperské Hory u Sušice, Zlatý Chlum u Jeseníku. 

Materiály vulkanosedimentárních ložisek se v průběhu regionální metamorfózy 

částečně uvolňují z hostitelských minerálů.  Díky metamorfní remobilizaci se může v 

prostoru původního ložiska tvořit hydrotermální Au - mineralizace (např. křemenné žíly se 

zlatem). Příkladem ložiska s vysokými obsahy zlata je kanadské ložisko Flin – Flon. Ve 

zlatohorském revíru byly průmyslově významné obsahy zlata v ložisku Zlaté Hory - západ, 

Zlaté Hory – východ nebo Mokrsko – západ (ložisko znázorněno na obrázku č. 10). 

 Nejvýznamnější světovou oblastí zlatonosných konglomerátů je jihoafrický 

Witwatersrand. Ryzí zlato je zde přítomno v plošně rozsáhlých horizontech konglomerátů 

(na ploše 300 x 150km), často doprovázeno minerály uranu. Ložiska ve Witwatersrandu již 

poskytla zhruba 40 tisíc tun Au; i když se zbylé zásoby odhadují na 25 tisíc tun Au, věhlas 

této lokality velice strmě upadá (viz. 3.2 Světová ložiska zlata – Jihoafrická republika). 
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Dále se zde jako vedlejší produkt získávají diamanty, stříbro, platinoidy a nebo vzácné 

zeminy. 

Primární ložiska zlata jsou téměř vždy provázena rýžovisky, které vznikají 

zvětráním původních ložisek. Příkladem jsou historicky významná ložiska na řekách 

Yukon a Klondike na Aljašce nebo bohatá rýžoviska v povodí řek Lena a Amur v Rusku. 

V České republice jsou rýžoviska zlata téměř na všech jihočeských řekách, kdy největší 

koncentrace byla na řece Otavě v okolí Sušice nebo Horažďovic. Významná rýžoviska 

zlata jsou i ve Slezsku. Jde zejména o rýžoviska ve zlatohorské oblasti podél Opavice a 

Olešnice. Tabulka č. 4: Průmyslové typy ložisek [17] rekapituluje průmyslové typy ložisek, 

které jsme uvedli výše v textu. [19] 

Tabulka č. 4: Průmyslové typy ložisek [17] 

Typ Užitkové 

minerály 

Obsah 

kovu 

Příklady výskytu ve 

světě 

Příklady 

výskytu v 

ČR 

Zlatonosné slepence zlato a příměs v 

sulfidech 

4-10 g.t
-1

 Witwatersrand (JAR), 

Tarkwa (Ghana) 

Stupná u 

Nové Paky 

Hydrotermální 

plutonické 
zlato, méně 

telluridy Au 

2-20 g.t
-1

 Yellowknife (Kanada), 

MotherLode (USA) 

Kašperské 

Hory, 

Roudný 

Hydrotermální 

subvulkanické 
zlato, elektrum 2-30 g.t

-1
 Banská Štiavnica 

(Slovensko), Cripple 

Creek (USA) 

--- 

Rozsypy zlato 50 mg.m
-3

 Lena (Rusko), Aljaška 

(USA) 

Jílové, Zlaté 

Hory 

Stratiformní zlato, elektrum 2-100  g.t
-1

 Serra Pelada (Brazílie) 

 

--- 

 

3.2 Světová ložiska zlata 

V roce 2012 se dostala těžba zlata na své historické maximum v počtu vytěžených 

tun. Těžba rostla, i když ceny zlata v poslední době neustále klesají a postupně se dostávají 

na hodnotu, při které se těžba stává méně výnosnou. V minulosti patřily mezi hlavní 

producenty zlata - Jižní Afrika, USA nebo Austrálie. V současnosti již jejich vliv na 

produkci není tolik významný, jako byl kdysi. Je to způsobeno hlavně prudkým nárůstem 

těžby v ostatních zemích. V současnosti představuje těžba této trojice sotva čtvrtinu 

celosvětové produkce. Za posledních 10 let prošla těžba zlata radikální proměnou. Na 

první místo se propracovala nová země – Čínská lidová republika, která v minulosti značně 
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zaostávala. Celé odvětví hlavních hráčů je nyní mnohem více diverzifikované, než 

v minulosti bývalo zvykem. 

 

Obrázek č. 8: Přehled vývoje těžby zlata ve světě [20] 

Na obrázku č. 8 nalezneme přehled vývoje těžby zlata v jednotlivých zemích světa. 

V obrázku je zobrazeno dvanáct největších světových producentů zlata. Údaj vedle názvu 

státu je produkce zlata v roce 2012 v tunách. Dále je zobrazen růst nebo pokles těžby od 

roku 2000.  

Čínská lidová republika se v roce 2007 dostala na první pozici a od té doby tuto 

pozici nikomu nepředala. V roce 2012 se odhaduje celková těžba na 370 tun zlata, což je 

dvojnásobek produkce od roku 2001. Toto číslo je o neuvěřitelných 120 tun vyšší v 

produkci než druhý stát v pořadí, kterým je Austrálie. O tento prudký nárůst těžby Čína 

vděčí tisícům malých těžebních společností. Jenže už tak závratné číslo může i růst, 

protože neustále dochází k postupnému otevírání dalších nových nalezišť. Ovšem obrovská 

zvláštnost je, že Čína své zlato nikdy nevyváží. Avšak co je podivuhodné, tak i čínské 

dovozy zlata jsou v posledních letech extrémně vysoké, protože se čínská vláda snaží 

převést své kapitálové úspory do tohoto velmi vzácného a ceněného kovu.  

Austrálie dlouhou dobu svou produkcí zlata všem vládla, ale za posledních 10 let 

došlo k propadu těžby a musela své místo přenechat již zmíněné Číně. V současné době 

zaujímá Austrálie na celkové světové produkci druhé místo. Pozitivem ovšem může být, že 
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australská produkce zlata od svého minima, které nastalo v roce 2008, svoji produkci 

zvýšila. Ovšem pohled do budoucna není zrovna přívětivý a to z toho důvodu, že 

nedochází v dostatečném předstihu k přípravě nových zdrojů. V nejbližší době může 

Austrálie nějakou dobu udržet stávající produkci, ale pokud se producentům nepovede 

přejít na více obohacené skrývky, tak se zdá pokles těžby nevyhnutelný.  

Na konci minulého století byly Spojené státy Americké druhým největším 

světovým producentem zlata. Nicméně od roku 1998 se začala produkce zlata prudce 

propadat a v současnosti se těžba pohybuje okolo 230 t za rok. Spojené státy sice stále drží 

třetí pozici, avšak pokles vypovídá o velikých problémech, které těžaře provázejí. V USA 

se v současnosti nejvíce těží v Nevadě, jenže bohatá ložiska jsou odtěžena a doly, které 

zůstaly ještě otevřeny, musí přecházet na méně obohacené vrstvy. Tím se samozřejmě 

zvyšují náklady na těžbu a dochází ke snižování rentability těžby. V budoucnu se počítá 

s otevřením nových těžebních projektů, které by mohly nepříznivý vývoj zvrátit. 

Mezi země, ve kterých naopak dochází k růstu těžby, patří Rusko. V Rusku byly 

nově objeveny přírodní ložiska zlata, ve kterých se počítá s obrovskou zásobou do 

budoucna a díky tomu se Rusko zařadilo na čtvrté místo světových tabulek. Pozitivní 

prognostici dokonce předpokládají růst těžby, a pokud by nadále docházelo k poklesu 

těžby v USA, mohlo by se Rusko dostat na medailové pozice. I v Rusku se zlato nevyváží 

za hranice a vláda se snaží zvyšovat vlastní zlaté rezervy. 

Jihoafrická republika byla ve zlatých časech zodpovědná za téměř třetinu 

celosvětové produkce zlata. Nicméně největší pánev na světě Witwatersrand již byla skoro 

vytěžena a nová ložiska jsou od sebe mnohem více vzdáleny a k tomu těžba probíhá ve 

stále větších hloubkách. Propad těžby nesouvisí jen s těžkými geologickými podmínkami, 

ale také s politickou a životní situací, která v dnešní době v JAR panuje. Těžba se v této 

zemi stala velice obtížnou a neočekává se, že by došlo ke zlepšení. Ba naopak se dá 

předpokládat další pokles.  

Těžba zlata se provádí i v celé řadě dalších zemí. I když tyto země nepatří mezi 

špičkové producenty, jsou schopny vyprodukovat přes 35 % celkové celosvětové produkce 

zlata na světě. Patří mezi ně například: Peru, Uzbekistán, Mexiko, Kanada, atd. 

V některých zemích dochází k poklesu a útlumu těžby (Kanada, Indonésie), v některých 

k patřičnému nárůstu (Mexiko, Uzbekistán). [20] 
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Mezi největší doly na zlatonosnou rudu patří: 

 Důl Grasberg – důl se nachází v indonéské provincii Papua a je schopný získat 

až 63 t zlata ročně. V tomto dole se dále získává kromě zlata i další významné 

suroviny, jako např.: stříbro a měď. Na obrázku č. 9 je vyobrazen důl Grasberg. 

 

Obrázek č. 9: Důl Grasberg [21] 

 Důl Muruntau - důl se nachází asi 250 kilometrů západně od Taškentu hlavního 

města v Uzbekistánu. Důl je schopný vyprodukovat přibližně 56 t zlata. Těžba 

zlata probíhá povrchovým způsobem. 

 Carlin-Nevada Complex  - tento zlatonosný důl se nachází v americkém státě 

Nevada a v roce 2010vyprodukoval 54 t zlata. Těžba na tomto dole probíhá 

dvěma způsoby - podzemním a povrchovým způsobem. 

 Důl Yanacocha – zlatonosný důl, který se vyskytuje v severním Peru, je největší 

důl s výskytem zlata v Latinské Americe. Tento důl je schopný vyprodukovat až 

45 t zlata. 

 Goldstrike (Betze Post) Gold Mine  - opět důl, který se nachází v Nevadě, 

konkrétně severozápadně od Elka, s výrobní kapacitou cca. 38 t zlata.  

Mezi další významné doly na světě patří: 

Cortez Gold Mine (USA), Důl Veladero (Argentína), Důl Lagunas Norte (Peru), 

Důl Lihir (Papua - Nová Guineu) nebo dále Super Pit/Kalgoorlie (Austrálie). [21] 
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3.3 Ložiska zlata na území České republiky 

Těžba zlata má v Čechách a na Moravě velkou tradici. Odhady těžby se pohybují v 

průběhu celé těžební historie na 1000 t. První těžební boom se nejspíše odehrál v době 

bronzové (1800 - 700 př.n.l.). Z této doby pochází první zlatý předmět z českého zlata, 

který je starý asi 3700 let. Tento předmět pochází z archeologického výzkumu na Hradišti 

u Vršovic na Písecku. 

Druhý zlatý boom proběhl během osídlení Kelty ve 2. - 1. století př. n. l. Keltové z 

něj vyráběli šperky, ale především razili velice cenné zlaté mince, které se dnes nacházejí 

při archeologických výzkumech ve střední Evropě.  

Třetí zlatý boom se uskutečnil ve středověku v průběhu 12. - 14. stol. n.l. Jan 

Lucemburský nechal od roku 1325 razit zlaté mince nazývané florény, které měly funkci 

mezinárodního platidla. Následně Karel IV. koupil braniborské území za půl milionu 

zlatých mincí, které patrně pocházely z českého zlata. Dále z Českého zlata je vyrobena 

koruna českých králů, která obsahuje 1,5 kg zlatého plechu o síle 1 mm, kterou nechal 

vyrobit Karel IV. 

V moderní historii Českých zemí se těžba pohybovala na hranicích rentability a 

navíc tyto zdroje byly velice omezené. V roce 1968 byla zastavena těžba v posledním 

regulérním dole u Jílového. Od té doby probíhají pouze průzkumné práce k vyhledání 

nových ložisek zlata, které by bylo možné považovat za ekonomicky využitelné. [22] 

Na území České republiky je řada historických i novodobých ložisek obsahujících 

zlatonosné suroviny. V šumavské oblasti se nachází historický revír Kašperské Hory, který 

se nově ověřoval na přelomu 80. a 90. let. Mezi nejvýznamnější oblast této lokality patří 

oblast Zlatého potoka o šířce 200 - 800 m a celkové délky 4 km. Zlato převážně vysoké 

ryzosti je velmi jemnozrnné a při průměrném obsahu zlata 5,6 g/t činí okolo 123t. Vedle 

zlatonosných rud obsahuje tato oblast wolframové rudy. Kašperskohorský revír s rudami 

wolframu a zlata představuje v České republice nejvýznamnější rudní ložisko. Toto ložisko 

je těžitelné hlavně podzemním způsobem, kdy hodnota kovů se pohybuje okolo 150 

miliard Kč. Největší problém nastává při dobývání, protože převážná část revíru je 

situovaná v ochranném pásmu Šumavského národního parku. Případná těžba bude muset 

splňovat velice tvrdé ekologické limity.  

Nejvýznamnějším těženým ložiskem zlata ve 20. století je ložisko Roudný u 

Vlašimi, které mělo celkovou produkcí přes 5,8 t zlata. Na rozdíl od ostatních ložisek se 
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odlišuje vyšším obsahem stříbra, a to převážně ve formě elektra (s obsahem až 32% Ag). 

Hlavní zrudnění zdroje se vyskytuje o celkové mocnosti 2-20 m, kdy průměrný obsah zlata 

dosahoval až 10,5 g/t. Těžba probíhala výběrovým způsobem do hloubky 420 m a části 

ložisek, které obsahovaly obsahy pod 3-4 g/t zůstaly nedotčené. Vytěžená ruda byla 

zpracovávána gravitačním způsobem a poté následovalo kyanidové louhování. Zbytkové 

zásoby na ložisku po těžbě jsou odhadovány na 24,5 t zlata. Ložisko je situováno 

v chráněné oblasti, které se nachází v západním okraji CHKO Blaník. 

Ložisko Petráčkova hora - Vacíkov se vyskytuje na Rožmitálsku, kde se původně 

těžily rudy olova a zinku. Při ověřování se zjistilo, že horniny obsahují významné množství 

zlatonosných rud. Zlato je prostoupeno v křemenných žilách a žilnících, které mají 

mocnost až 100 m, s kovnatostí v průměru 1,1 g/t. Charakter zrudnění předurčuje těžbu 

povrchovým způsobem. Evidované zásoby ložiska činí s celkovým obsahem 33,2 t zlata. 

Ve středočeské oblasti je situovaný nově definovaný revír Psí hory. Tento revír se 

ověřoval v 80. letech 20. století, kdy se zjistil celkový potenciál okolo 131 t zlata. Jeho 

ložiska jsou uložena v přilehlých částech granitoidů středočeského plutonu (Mokrsko - 

západ) a vulkanických hornin jílovského pásma (Čelina, Mokrsko - východ). 

Nejvýznamnější ložisko v této oblasti je  Mokrsko - západ, které tvoří rudní zónu o šířce až 

200 m a délce téměř 500 m, s kovnatostí 1,5-2 g/t. Množství zlata se směrem do hloubky 

snižuje až k hodnotě pod 1 g/t. Zlato o vysoké ryzosti je velmi jemnozrnné a jeho výskyt v 

ložisku je mimořádně pravidelný. Tato oblast má velikou výhodu, že je možnost těžit 

ložisko povrchovým způsobem. Povrchová těžba vyvolala v polovině 90. let 20. století 

veliký nesouhlas u ekologických organizací a místních obyvatel. Vertikální řez ložiska je 

znázorněn na obrázku č. 10. 

Mezi další oblasti výskytu zlata patří rozsáhlý zlatorudný revír Zlaté Hory v 

jesenické oblasti s převážně nízkými obsahy zlata (okolo 1 g/t). V této oblasti se těžily 

polymetalické rudy a po ukončení těžby došlo k prozkoumání ložiska. Byly zjištěny 

zbytkové zásoby cca 7,9 t zlata. Zlato je obsaženo převážně v hloubkovém útvaru, tzv. 

„zlatý sloup". Vzhledem k tomu, že došlo k vyřazení ložiska Zlaté Hory-západ z celostátní 

geologické evidence, nejsou zde evidovány žádné prognózní zdroje ani geologické zásoby. 

Ve stejné geologické jednotce v jesenické oblasti je situován Andělohorský revír, Suchá 

Rudná. Toto ložisko obsahuje zrudnění převážně vtroušeného charakteru, s obsahy zlata 

1,8- 2,3 g/t a prognózní zdroje ukazují na cca 14 t zlata. Celkový surovinový potenciál 
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zlata celé jesenické oblasti obsahuje okolo 22 t zlata, tj. cca 6% z celkového potenciálu 

České republiky. [23] 

 

Obrázek č. 10: Ložisko Mokrsko - západ (vertikální řez ložiskem) [23] 

V 80. letech minulého století získalo tehdejší Československo nárok na využití části 

mořského dna v Tichém oceánu. V hloubce 4400 metrů pod hladinou při ploše 75 000 km
2
 

se nachází nezanedbatelné nerostné bohatství. V rámci mezinárodní společnosti 

Interoceanmetal drží Česká republika stále svůj podíl, ale bohužel v těchto místech stále 

netěží. [1] Na obrázku č. 11 je zobrazena mapa evidovaných zdrojů a ložisek zlata v ČR za 

rok 2012. S obrázkem č. 11 souvisí tabulka č. 5, která obsahuje číselné údaje o těžbě a 

zásobách zlata. Tabulka č. 6 se týká zahraničního obchodu se zlatem, přesněji o jeho 

vývozních a dovozních cenách v Kč/kg. 

Tabulka č. 5: Počet ložisek, zásob a těžba jednotlivých ložisek [24] 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet ložisek celkem 19 15 15 15 15 15 

z toho těžených 0 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem, [kg Au] 239 518 238 900 238 900 238 900 238 900 238 900 

bilanční prozkoumané 48 740 48 740 48 740 48 740 48 740 48 740 

bilanční vyhledané 34 618 28 644 28 644 28 644 28 740 28 740 

Nebilanční 156 160 161 516 161 516 161 516 161 516 161 516 

Těžba, [kg Au] 0 0 0 0 0 0 



Bc. Kratochvíl Michal: Technologie úpravy zlatonosných rud 

18 

2013/ 2014 

Tabulka č. 6: Zahraniční obchod [24] 

Zlato surové, ve formě polotovarů nebo prachu 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Dovoz Kg 1926 2593 2915 3693 20268 

Vývoz Kg 4632 5153 10649 477 9851 

Průměrné dovozní ceny Kč/kg 248 331 416 566 172 

Průměrné vývozní ceny Kč/kg 80 102 71 3187 227 

 

 

 

Obrázek č. 11: Evidované zdroje a ložiska na mapě ČR v roce 2012 [24] 

3.3.1 Stručná charakteristika ložiska Kašperské Hory 

Kašperskohorský rudní revír patří mezi historicky nejvýznamnější zlatonosné revíry 

Čech s vrcholem těžební aktivity ve 14. století.  První zmínky o těžbě spadají do keltského 

období, kdy se těžilo povrchovým způsobem. Začátek hlubinné těžby je datován na konec 

13. století, které potažmo souvisí i ze založení Kašperských Hor, tehdy ještě jako hornické 

osady Reichenstein či Bergreichenstein. [22] Od roku 1317 byly Kašperské Hory povýšeny 

na město, kdy byly uděleny Janem Lucemburským městské výsady za to, že tehdejší město 

poskytlo králi k boji 600 havířů, kteří bojovali pod jeho vedením. Tento počet havířů 

nepřímo potvrzuje, jak velký význam mělo dolování v tehdejší době. V době Jana 

Lucemburského zažívala krajina největší rozmach těžby a dolování, protože se v té době 
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nacházelo přes 300 mlýnů na drcení vytěžené zlatonosné rudy. Pro další rozvoj hlubinného 

dobývání rud mělo podstatný vliv objevení postupu zvaného. puchování. Puchování je 

roztloukání horniny na drobná zrnka a rozmělněná hornina se poté propírala ve vodě. [25] 

Místo neztrácelo svoji hodnotu ani po smrti Jana Lucemburského, ba naopak docházelo 

k dalšímu rozvoji území. Karel  IV. totiž nechal přes Kašperské Hory vybudovat obchodní 

silnici spojující Prahu s Pasovem, která se nazývala tzv. „Zlatá stezka“. 

 Po husitských válkách těžba zvolna upadala, kdy největší úpadek nastal během 

třicetileté války. V 18. a 19. století se těžilo zlato jen ve výjimečném časovém období. 

K možnému oživení došlo až v letech 1806 až 1846, kdy byly založeny a vybudovány nové 

štoly. Stále upadající dolování a výnosy z těžby zapříčinili v roce 1846 uzavření zlatodolů 

v Kašperských Horách. Těžní práce byly obnoveny až po 1. světové válce a to od roku 

1918 až do roku  1923. V této lokalitě pracovala se střídavými úspěchy společnost 

Kašperskohorské zlatodůlní těžařstvo. 

 Od roku 1981 zahájila Geoindustria Praha nový geologický průzkum v okolí 

Kašperských Hor a v roce 1989 byla zaražena průzkumná štola Naděje v údolí Zlatého 

potoka. Do roku 1991 zde bylo vyraženo 1720 m chodeb. V pracích pokračovala od roku 

1994 společnost Bohemia důlní, a.s. (720 m chodeb a 4300 m vrtů) a o rok později 

společnost TVX Bohemia důlní, a.s. Koncem roku 1996 byly práce zastaveny (2450 m 

chodeb, 6901 m povrchových a 25 000 m podzemních vrtů). Hlavním dílem je 742 m 

dlouhý překop, z kterého byly vyraženy tři směrné chodby v rudních zónách a řada 

překopů na ověření mocnosti a kovnatosti. Báňské práce se pohybovaly až 115 m pod 

povrchem Suchého vrchu. V průběhu 80. a 90. let 20. století bylo v rámci geologicko-

průzkumných prací v revíru realizováno 92 povrchových vrtů, 181 podzemních vrtů a 

vyraženo 4890 m důlních chodeb. Průzkum nebyl dokončen a v evidenci zásob je 

vykazováno 189 t zlata v nebilančních zásobách o průměrném obsahu 3,44 g Au/t . [23]  

 Kašperskohorská zlatonosná oblast je asi 7 km dlouhá a 2 km široká, s velmi 

nepravidelnou mocností od několika cm až do mocnosti přes 1 m. Zrudnění horniny je 

vázáno na výskyty křemenných žil v dané lokalitě, kdy se zde zlato vyskytovalo v 

drobných zrnech a plíšcích, ale i jako velmi jemně rozptýlený materiál. [25] 
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Obrázek č. 12: Lokalita Kašperských Hor [26] 

 V kašperskohorském revíru je vyvinuto několik typů rudní mineralizace.  

 Nejstarší, litologicky kontrolované, je výše teplotní (310 - 410°C) metamorfogenní 

stratiformní scheelitové zrudnění známé z jižní zóny, vázané na vápníku bohatém 

metamorfity nebo žíly metamorfogenního křemene. Scheelit je převážně jemnozrnný 

(vtroušeniny, ložní žíly), méně často hrubozrnný (zrna až do 1 cm) a srůstá s křemenem a 

horninovými silikáty.  

 Relativně mladší je strukturně kontrolovaná mezodermální (200 - 310°C) křemen -

zlatonosná mineralizace, spjatá se zónami ložní mylonitizace a vázaná na čočkovité 

křemenné žíly a prokřemeněné polohy v biotitických plagioklasových pararulách. 

Křemenné žíly jsou ložní (směr V - Z) nebo mírně diskordantní (směr ZSZ - VJV až SZ - 

JV) s úklonem nejčastěji 20 - 40°, někdy až 80° k SSV, ale i 70 - 90° k ZJZ.  Mocnost 

křemenných žil silně kolísá od několika cm do 5 m, nejčastěji do 0,3 m. Nejvíce 

zlatonosným je rudními sulfidy a grafitem šedě až tmavě modrošedě zbarvený křemen. 

Kovnatost žil je silně variabilní. Zlato převážně vyšší ryzosti (do 10 hm. % Ag) je 

doprovázeno minerály Bi a Te, podíl sulfidů je nízký - pod 5 % (pyrit FeS2, arsenopyrit 

FeAsS, místy molybdenit MoS2 , galenit PbS, chalkopyrit CuFeS2, sfalerit ZnS, vzácně 

gersdorfit NiAsS , glaukodot CoFeAsS, ullmanit NiSbS). Dále byly zjištěny scheelit 
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CaWO4, grafit, sericit  KAl2(Si3Al)O10(OH, F)2, chlorit (Mg,Fe)6 (Si,Al)4O10 (OH)8, kalcit 

CaCO3, zirkon ZrSiO4, apatit  a vzácně fluorit CaF2. Z doprovodných Bi a Te minerálů 

mikroskopických rozměrů byly zjištěny maldonit Au2Bi, jonassonit Au(Bi,Pb)5S4, ryzí 

bismut, bismutin Bi2S3, cosalit Pb2Bi2S5, Si - Te a Si – Te - S fáze. Zlato je převážně 

jemnozrnné od několika µm do 60 µm, ojediněle do 0,X mm, stejnou velikost má i většina 

doprovodných minerálů. Chemické složení jednotlivých zlatinek je homogenní, ale vedle 

sebe se vyskytují zlatinky s různým podílem stříbra od 1,5 do 10,5 hm. % . 

 Z aluviálnich rozsypů potoků v blízkosti Kašperských Hor jsou kromě zlata s 

obsahem 0 – 18,6 hm. % Ag známa i Ag - zlata (do 25,5 hm. % Ag) až elektra (do 45,2 

hm. % Ag) a vysoký podíl stříbra vykazuji i nověji analyzované historické ukázky 

makroskopického zlata. Stříbrem bohaté zlatinky jsou buď chemicky homogenní, nebo v 

nich obsahy Ag kolísají (např. v centru 15,1 hm. % Ag, při okraji 28,2 hm. % Ag). 

Případně jsou zlatinky složeny z více zrn lemovaných úzkými zónami elektra s obsahy až 

43,7 – 45,2 hm. % Ag. Značný rozptyl chemického složení zlata naznačuje původ z 

rozdílných typů mineralizací. 

  V západním pokračování hlavního jižního pásma u Rejštejna v údolí Otavy je 

známa skupina stařin, označovaná jako „Rothmoos“.  Z kutacích prací, prováděných v 

roce 1769 v místě staré šachty jsou uváděny mocné křemenné žíly s nízkým obsahem zlata, 

ale vysokým podílem antimonu (zlatonosné antimonity). [26, 27, 28] 
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4. Metody úpravy zlatonosných surovin 

Vhodný postup úpravy zlatonosných rud závisí především na poměru zlata volného 

ke zlatu vázanému. Pro získání volného zlata jsou nejvhodnější gravitační metody 

rozdružování, založené na rozdílných hustotách jednotlivých složek suroviny. K získání 

zlata, vázaného na sulfidy neželezných kovů, je nutno používat postupy chemické úpravy 

(amalgamace, kyanizace, louhování v thiomočovině a jiných typech netoxických činidel), 

popřípadě kombinované s fyzikálně - chemickými metodami rozdružování (flotací). 

4.1 Gravitační metody rozdružování 

Gravitační rozdružování má pro separaci užitkových složek značný význam. Je 

založeno na využití rozdílných hustot jednotlivých složek suroviny. Pro gravitační 

rozdružování zlatonosných rud mohou být použity různé typy gravitačních rozdružovačů. 

Podmínky pro jejich fungování jsou dány značnými rozdíly v hustotách jednotlivých 

složek upravované suroviny (Au – 19 320 kg.m
-3
, neužitkové podíly – okolo 3 500 kg.m

-3
).   

Získávání zlata pomocí rýžování můžeme považovat za nejjednodušší a nejlevnější 

způsob gravitační separace. V současnosti se rýžování bere spíše jako zábava, ale 

v minulosti to byl jediný způsob získání plnohodnotnějšího koncentrátu. V historických 

dobách bylo právě rýžování hlavním a převážně jediným způsobem získávání zlata. 

Většinou rýžování už od prehistorie probíhalo velice jednoduše, kdy se do zlatonosného 

potoka položila ovčí kožešina, a ta postupně v sobě zkoncentrovala zlato. Tato metoda byla 

opravdu primitivní a nebyla ani příliš účinná. Později se již používala různá korýtka, 

žlábky, splávky, které sloužily k hromadění materiálu, ze kterého se rýžovalo zlato. Po 

nahromadění materiálu se získaná surovina zkoncentrovala na zlatokopeckých pánvích, 

které se používají dodnes. [29] 

S vývojem techniky bylo rýžování postupně nahrazeno sofistikovanějšími 

metodami s využitím více či méně komplikovaných zařízení. Volba typu rozdružovače je 

determinována především způsobem prorůstání zlata do matečné horniny (a následně 

vhodnou metodikou zdrobňování) popřípadě velikostí částic ryzího zlata, přítomných 

v surovině (zlatinek). Pro hrubozrnnější suroviny se jako vhodná metoda jeví rozdružování 

na sazečkách, pro suroviny jemnozrnnější pak gravitační úprava na záchvějných splavech, 

popřípadě splavech kalových. Mezi modernější metody gravitační úpravy zlata je možno 
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zařadit odstředivé rozdružovače, jejichž nasazení při úpravě zlatonosných rudnin 

zaznamenalo během posledních let velký rozmach.  Patří mezi ně hydrocyklony a zejména 

pak odstředivé rozdružovače na principu odstředivé síly, typu KNELSON (viz., obrázek č. 

13) a FALCON. Průřez pracovním prostorem rozdružovače KNELSON je na obrázku č. 

14.  

 Posledně jmenované separátory pracují principielně tak, že jemnozrnná surovina je 

rotací pracovního kužele uvedena do rotačního pohybu a zároveň prostřednictvím 

rozdružovacího média (vzduch nebo voda) uvedena do částečně fluidního stavu. Rozdílná 

velikost odstředivé síly, působící na zrna odlišné hustoty, umožňuje následně transport 

těžkých podílů směrem k povrchu rozdružovacího kužele a jejich sedimentaci v drážkách, 

jimiž je kužel opatřen. Základními faktory, které ovlivňují technologický průběh 

rozdružování v odstředivých separátorech, jsou především rychlost rotačního pohybu, 

průtok rozdružovacího média, geometrické rozměry separačního kužele a jeho povrchu 

(vrcholový úhel kužele, počet drážek, vnitřní úhel drážek atd.). Tyto parametry jsou 

stanoveny na základě předběžných testů zpracovávané suroviny a většinou je nelze 

operativně měnit. Mezi další parametry, určující účinnost separace patří samozřejmě také 

denzometrické a granulometrické složení suroviny, doba jednotlivých pracovních cyklů, a 

zahuštění přívodní suspenze. [30]  

 

Obrázek č. 13: KNELSON, typ: MD3 LabConcentraton [31] 
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Obrázek č. 14: Průřez pracovním prostorem rozdružovače KNELSON [31] 

4.2 Flotační metody rozdružování 

Flotace, jako proces úpravy nerostných surovin, je založena na rozdílných 

fyzikálně – chemických vlastností povrchu rozdružovaných minerálních zrn. [32] Princip 

flotace je znázorněn na obrázku č. 15. Podstata flotace je vystižena definicí: „Flotace, jako 

proces oddělování minerálů, je založena na rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit 

se a ustálit na povrchu fázového rozhraní“.  

 

Obrázek č. 15: Princip flotace [32] 
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Možnosti flotačního získávání zlata jsou do značné míry závislé na charakteru 

ložiska, mineralogickém složení rudy a formě výskytu zlata a jeho distribuci v rudě (volné 

zlato, zlato v minerálech, zlato jako isomorfní příměs). Vzhledem k zaměření diplomové 

práce je tato kapitola věnována především možnostem flotace volného ryzího zlata, 

popřípadě zlata uvolněného zdrobňovacími operacemi.  

Většina základních výzkumů prováděných v minulosti byla zaměřena na sledování 

flotace ryzího, vysoce čistého zlata popřípadě Au - Ag slitin s cílem zpřesnění vzájemných 

interakcí mezi flotačními sběrači a zlatem, popřípadě na stanovení charakteru adsorpce 

iontů či molekul sběrače na povrchu zlata. Přitom bylo obvykle využíváno ryzího zlata, 

získaného ze sekundárních ložisek – rýžovišť. Jemné rozptýlení a nízké obsahy zlata 

v rudách jsou příčinou, proč chybějí významnější práce o flotaci volného Au. Je 

samozřejmě známa celá řada prací, zabývajících se flotační úpravou konkrétních rudních 

surovin, málokdy však tyto práce rozlišují mezi flotací volného (ryzího) zlata a zlata ve 

formě minerálů. 

Obecně je možno říci, že flotace volného zlata nepředstavuje příliš velký problém a 

její možnosti jsou omezeny v zásadě pouze fyzikálními parametry (tvar a velikost částic 

zlata, stabilita flotační pěny). Zlato má při zdrobňovacích operacích tendenci k tvorbě 

plochých, ostrohranných částic, jejichž zachycení na bublinkách vzduchu je problematické 

a mohou se tak zvyšovat ztráty zlata do odpadu. Obecně přijímaným pravidlem je, že volné 

zlato o zrnitosti pod 150 µm flotuje poměrně dobře zejména s flotačními sběrači na bázi 

xantogenátů a dithiofosfátů. Je-li však volné zlato získáváno společně se sulfidickými 

minerály, mohou sulfidy představovat významnou překážku při zachycení zlata do flotační 

pěny. 

Jak je obvyklé ve flotaci, velkou roli hraje při získávání zlata charakter jeho 

povrchu. Existuje řada prací, zaměřených na stanovení povrchových vlastností zlata 

z hlediska jeho hydrofobnosti a stupně přirozené flotovatelnosti. Výsledky jsou však velmi 

rozporuplné. Dnes obecně přijímaným předpokladem je, že povrch čistého zlata je 

hydrofilní a vykazuje nulový úhel smáčení. V rudách se vyskytující volné zlato má však 

povrch v převážné míře hydrofobní, což je zřejmě způsobeno organickým znečištěním jeho 

povrchu. V některých případech tak může být zlato získáno flotačně i bez použití 

flotačních sběračů. V současné době však není zaznamenán žádný průmyslový proces, 
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který by této skutečnosti využíval a hydrofobnost povrchu je zvyšována použitím 

flotačních sběračů.  

Flotační vlastnosti volného zlata mohou být samozřejmě ovlivněny i jinými 

(minerálními) příměsemi, přítomnými na povrchu zlatinek. Často jde například o argentit, 

oxidy Fe, galenit, arsenopyrit nebo oxidy mědi, přičemž tloušťka povrchových vrstev může 

dosahovat 1 až 5 µm a povrchové vlastnosti Au částic se tak mohou měnit ve velmi 

širokém rozmezí. Například zlato, povrchově kontaminované oxidy železa nebo mědi, je 

velmi těžce flotovatelné a vyžaduje speciální postupy pro odstranění této kontaminace. 

Nejčastěji používanými typy sběračů jsou xantogenáty a dithiofosfáty, popřípadě 

jejich směsi. Sběrače na bázi merkaptobenzothiazolu jsou doporučovány pro flotaci ryzího 

zlata nebo zlatonosných pyritů v kyselém prostředí. Sběrače na bázi fosfinátů jsou 

primárně určeny pro flotaci Ag rud, našly však uplatnění rovněž jako sekundární sběrač při 

flotaci Cu-Au rud. Mezi novější typy flotačních kolektorů pak patří přípravky využívající 

thiokarbamátů. Například sběrače na bázi hexyl – ethoxykarbonyl thiokarbamátu byly 

vyvinuty a zavedeny do praxe v roce 1991 a zaznamenaly značné průmyslové použití. 

V průmyslové praxi je však použití pouze jednoho typu činidla spíše výjimkou. Obvykle se 

užívá speciálních směsných sběracích přísad, nebo se vedle hlavního sběrače přidávají do 

flotačního rmutu v menším množství sběrače sekundární. Tento postup podle dostupných 

údajů zvyšuje výtěžnost volného zlata do koncentrátu. Flotace volného zlata obvykle 

probíhá v neutrálním prostředí, s přidáním malého množství sběrače a bez přídavku 

regulátorů. Některé práce ukázaly, že stříbro, přítomné ve zlatě má na výsledky flotace 

pozitivní efekt.  

Při flotaci zlata je nutno vytvořit poměrně stabilní pěnu. K tomu se používají 

v průmyslové praxi především pěniče na bázi polyglykoléteru, popřípadě ve směsi s jinými 

pěniči eventuálně pěniče připravené z metyl-isobutyl karbinolu (MIBC). [33, 34, 35]  

4.3 Chemické metody získávání zlata 

Hydrometalurgické zpracování zlatonosných surovin představuje významnou 

skupinu metod, používaných pro získávání Au a je tvořeno kombinací několika základních 

postupů. Louhování je operace, při níž se zlato obsažené v surovině převádí do roztoku. 

Získávání užitkové složky (Au) z roztoku zahrnuje přípravu roztoků (odstranění škodlivých 
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příměsí, které by bránily získání kovu z roztoku) a vlastní získávání Au. V závislosti na 

charakteru zlatonosného materiálu jsou před vlastním louhováním tyto suroviny podrobeny 

procesům oxidativní předúpravy, spočívajícím například v chloraci, tlakové nebo 

biochemické oxidaci. 

Nejčastěji používanou metodou extrakce zlata je kyanizace. Mohou se používat 

kyanidy draselné, vápenaté, ale nejčastěji se využívá kyanid sodný (obsahuje v molekule 

přes 56% aktivního aniontu CN)
-
. Koncentrace loužicího činidla v roztoku bývá velmi 

nízká a to převážně 0,1 – 0,2  % [22]. Reakci zlata s kyanidy znázorňuje rovnice 

 

4 NaCN + 2 Au + O2 + 2 H2O → 2 [Au(CN)2]
- 
+ 4 NaOH 

 

 Jako další možnost získávání zlata se jeví louhování v roztocích thiosulfátů, 

nejčastěji thiosulfátem sodným. Tento způsob extrakce je velice dobrou alternativou 

v případě, že nemůžeme použít kyanidové louhování. Při této reakcí se zlato naváže na 

ionty thiosulfátu, se kterým vytvoří pevný zlatitý komplex [Au(S2O3)2]
-3

. Aby reakce 

proběhla úspěšně a dostatečnou rychlostí, musí být během reakce přítomná dvojmocná 

měď, která slouží jako katalyzátor reakce. Celý průběh reakce je znázorněn rovnicí 

 

2 Au + 10 (S2O3)
-2 

+ 2 [Cu(NH3)4]
+2 
→ 2 [Au(S2O3)2]

-3
 + 8 NH3 + 2 [Cu(S2O3)3]

-5
 

 

 Thiomočovina (NH2CSNH2) byla navržena jako relativně netoxické vyluhovací 

činidlo zlata v případech, kdy environmetální požadavky zabraňují použití kyanidů. Zlato 

se rozpouští v kyselém roztoku thiomočoviny do formy stabilního komplexu 

 

2 Au + 4 CS(NH2)2 + 2 Fe
3+

 → 2 [Au(CS(NH2)2)2]
+
 + 2 Fe

2+
  

 

 Mezi další, alternativní činidla, použitelná pro extrakci zlata patří thiokyanatan, se 

kterým zlato tvoří Au
I
 nebo Au

III
 komplexy a vodné roztoky amoniaku v přítomnosti 

silných oxidačních činidel, se kterými zlato tvoří stabilní Au
III

 aminokomplexy. Použitelné 

je rovněž rozpouštění ve vodných roztocích chloridů, které tvoří se zlatem stabilní 

chloridové komplexy jednomocného a třímocného zlata. Tato metoda byla rozšířena 

zejména před průmyslovým zavedením kyanidového vyluhování. [36, 37] 
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 Mezi významné metody získávání zlata patřila, a v některých rozvojových zemích 

stále patří, amalgamace. Získaný amalgám se promývá vodou, přebytečná rtuť se ze 

vzorku odfiltruje a vyčištěný amalgám se poté destiluje. Získané zlato obsahuje až 85 % 

Au, které se následně rafinuje tavením. Díky tavení se odstraní všechny zbytky rtuti, které 

jsou v koncentrátu obsaženy. Spotřeba rtuti na 1 kg zlata je 2:1, přičemž se daří většinu 

rtuti zregenerovat a dále využívat v procesu. Nevýhodou metody je, že se získá maximálně 

60 % zlata, které je obsaženo v zlatonosné hornině. [13] 

4.4 Bakteriální louhování 

Pokud je zlato vázané v krystalické mřížce u některých minerálů (pyrit, chalkopyrit, 

sfalerit), kyanidové louhování je jen málo účinné, protože i při velmi jemných velikostech 

se nemůže rozpouštědlo dostat do kontaktu s užitkovým minerálem. Proto se v některých 

provozech zavedla předúprava materiálu pomocí biooxidace (bakteriální louhování). [38] 

První pokusy s bakteriálním louhováním byly prováděny už začátkem 60. let 

minulého století a od té doby se metody stále vylepšují. Rychlost rozpouštění zlata závisí 

na faktorech: 

 koncentrace sloučenin rozpouštějících zlato, 

 pH prostředí, 

 velikost částic zlata a materiálu, 

 druh bakterií (záleží na druhu minerálů). 

Parametry louhování závisí: 

 klimatické podmínky, 

 mineralogicko – chemické složení rudy, 

 době a teplotě louhování. [39] 

Hlavním mechanismem odstraňování a zpracování surovin jsou z biochemického 

hlediska oxidačně - redukční reakce spojené se získáváním energie pro své životní 

pochody. Rozhodujícím faktorem pro rozlišení reakcí je konečný akceptor elektronů a 

s tím souvisí hladiny oxidačně – redukčních potencionálů. Při aerobních procesech je 

konečný akceptorem elektronů molekulární kyslík a oxidická oblast se nachází při 

hodnotách redoxpotencionálů nad +50 mV.  V oblasti redoxpotencionálu -50 a +50 mV se 

pohybuje anoxická oblast, kdy akceptory elektronů jsou anionty NO3
-
, SO4

2-
 nebo HCO3

-
. 
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V případě nepřítomnosti rozpuštěného kyslíku a dusičnanů nebo dusitanů, se dostáváme do 

anaerobních procesů, pro které jsou charakteristické redoxpotencionály pod -50 mV. 

Mikroorganismy se z fyziologického hlediska dělí na fototrofní (energie ze 

slunečního záření), chemoorganotrofní (energie z oxidace organických látek) a 

chemolithotrofní(energie z oxidace anorganických látek) bakterie. 

Nejčastěji se pro louhování zlata využívají bakterie druhu ACIDITHIOBACILLUS 

FERROOXIDANS. Tyto bakterie získávají energii ze síry a její anorganických sloučenin 

nebo také oxidací Fe
2+

 na Fe
3+
. Jako zdroj C obvykle tyto bakterie využívají pouze 

atmosférický CO2. Bakterie druhu Acidithiobacillus jsou drobné tyčinky o velikosti 0,5 x 

1-1,5 μm se zaoblenými konci. Mají jen jeden bičík, pomocí kterého se pohybují, ale 

následně ho v dospělosti ztrácí. Na obrázku č. 16 nalezneme stavbu těla bakterie. Na 

biologické louhování je možno využít i další mikroorganizmy, jako např.: 

Acidithiobacillusthiooxidans, Sulfolobusacidocaldarius nebo Leptospirillium. [38] 

 

Obrázek č. 16: Stavba těla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans [38, 40] 

Pokud upravovaná rudnina obsahuje velké množství zlata v krystalové mřížce 

minerálu, hlavně u sulfidů, zavádíme takové metody, které umožňují lepší rozklad a 

získání užitkové suroviny z upravovaných hornin:  

1. pražení (2 hodiny při teplotě 450°C), 

2. louhování za tlaku (autoklávy s agitací přes 2 hodiny), 

3. biochemická oxidace, 

4. louhování kyanidem nebo thiomočovinou. 

V případě chudých a méně kvalitních rudnin se může provozovat biooxidace 

na haldách. Při této metodě musí být rudnina podrcena na 100 % pod 12,7 mm. Haldy musí 

být větrány (provzdušňovány) a případně ještě skrápěny H2SO4. Oxidovaná ruda je pak 
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přemístěna, neutralizována a louhována kyanidem. Výtěžnost se pohybuje i mezi 60 – 80 

% obsažených hodnot v mateční rudnině. Na obrázku č. 17 je znázorněno schéma celého 

procesu bakteriálního louhování. [40] 

 

Obrázek č. 17: Schéma bakteriálního louhování rud [38] 
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5. Experimentální část 

Experimentální část práce je věnována zejména problematice flotační úpravy 

zlatonosné suroviny z lokality Kašperské hory. Pozornost je věnována rovněž gravitačním 

metodám úpravy.  

5.1 Materiál a metodika 

Vzorky zlatonosné suroviny ve formě kusového materiálu o hmotnosti cca 700 kg 

byly odebrány v rámci řešení projektu SGS č. SP2012/60 přímo v průzkumné oblasti 

Kašperských hor. Představovaly zbytky po geologickém průzkumu ložiska. [41]  

Odebrané vzorky byly zdrobňovacími operacemi upraveny a následně 

homogenizovány kvartací.  Rentgenovou difrakcí (Institut geologického inženýrství, HGF) 

bylo pak zjištěno minerální složení sledovaného materiálu (obrázek č. 18). Metodický 

postup laboratorních experimentů uvádí obrázek č. 19. 

 

Obrázek č. 18: Mineralogické složení vzorku 

 

 

2 Th stupeň 

M
n

o
žs

tv
í 

Poznámka: 

Křemen (62,77 %), Muskovit 2M1 (2,74 %) 

Muskovit 1M (3,41 %), Chlorit (1,62 %) 

Kalcit (5,32 %), Oligoklas An25 (24,15 %) 
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Obrázek č. 19: Metodický postup laboratorních prací 

K úpravě zrnitostního složení bylo použito dvojstupňové technologie drcení a 

mletí. První stupeň zdrobňování byl realizován na jednovzpěrném čelisťovém drtiči fy 

FRITSCH. Nadrcený materiál byl následně mlet pomocí kulového mlýna s porcelánovými 

koulemi typu MK Labor fy LAC. Třídění probíhalo na mechanickém sítovém třídiči na 

sítech o velikosti ok 2,5 mm a 0,8 mm. Vzhledem k uvažované flotační technologii byl 

materiál pomlet na výslednou zrnitost 80 % pod 0,071 mm. Průběh mlecích zkoušek 

dokumentuje obrázek č. 20. 

 

Obrázek č. 20: Mlecí zkouška 
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 Technologické zkoušky flotačního rozdružování byly realizovány v laboratorním 

flotačním zařízení typu DENVER s vlastním nasáváním vzduchu a ručním stíráním 

flotační pěny (obrázek č. 21).  

Experimenty byly prováděny při zahuštění flotačního rmutu 250 g.dm
-3
, flotační čas 

byl při všech zkouškách stabilizován na hodnotě 5 minut. Flotace byly prováděny jednak 

ve flotační cele objemu 1 dm
3
, jednak ve flotační cele objemu 5 dm

3
. V rámci zkoušek 

byly sledovány následující faktory:  

 vliv druhu sběrače a jeho dávky  

 vliv otáček rotoru  

Jako flotační sběrače byly postupně testovány butylxantogenát a amylxantogenát 

draselný (BXK, AXK) v dávkách 70 g.t
-1

, 100g.t
-1

 a 150 g.t
-1
, sběrače komerčního 

označení HOSTAFLOT M91 fy CLARIANT (směs merkaptobenzthiazolu a dithiofosfátu) 

a AEROPHINE 3418 fy. CYTEC (dithiofosfinát – Na sůl kyseliny dihydridofosforečné) 

v dávkách 30, 50 a 70 g.t
-1

. Jako flotační pěnič byl použit preparát fy. CYTEC 

s komerčním označením OREPREP F549 (50g.t
-1
) na bázi polyetylenglykolu. Vzhledem 

k rozdílným údajům o hydrofobnosti ryzího zlata, uváděným v odborné literatuře, byla 

odzkoušena rovněž flotace bez použití flotačních sběračů. 

Při sledování vlivu otáček na průběh flotačního rozdružování se v první fázi 

vycházelo z údajů výrobce flotačního zařízení, který doporučuje pro dané podmínky 

nastavení otáček na hodnotu 1300 min
-1

. V dalším průběhu byly odzkoušeny rovněž otáčky 

nižší (v rozmezí 700 – 1000 min
-1

). 

Vyrobený flotační koncentrát byl dále zpracován přečistnou flotací s cílem 

přípravy kvalitnějšího produktu (s vyšším obsahem Au). Přečistná flotace byla aplikována 

na koncentrát, připravený ve flotační cele objemu 5 dm
3
, s použitím amylxantogenátu 

draselného, při otáčkách rotoru 800 min
-1

.  

Odpady ze základní a přečistné flotace byly dále zpracovány na odstředivém 

rozdružovači typu KNELSON.  

Pro ověření účinnosti gravitačního rozdružování byla surovina o flotační jemnosti a 

odpady ze základní a přečistné flotace podrobeny rovněž gravitačnímu rozdružování na 
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laboratorním odstředivém rozdružovači KNELSON. Podmínky separace byly následující: 

odstředivé zrychlení 90g (120g), průtok vody 3 dm
3
.min

-1
, rychlost podání 250 g.min

-1
. 

Produkty jednotlivých experimentů byly vysušeny, zváženy a předány do chemické 

laboratoře Institutu hornického inženýrství HGF, kde byly analyzovány na obsah Au 

metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS) na přístroji SOLAAR 969 firmy 

UNICAM . Dosažené výsledky byly zhodnoceny metodou výpočtu účinnosti rozdružování 

na základě výtěžností. 

 

Obrázek č. 21: Laboratorní flotace 

Všechny dosažené výsledky z jednotlivých laboratorních pokusů byly vypracované 

a vyhodnocené pomocí programu Microsoft Excel 2010 a níže uvedených vzorců.  

Pro hodnocení jednotlivých laboratorních pokusů, jak u flotace, tak i gravitačního 

rozdružování, jsme použili následující rovnice [42]: 

 výnos: 

       
   

   
         (2) 

       
   

   
         (3) 

                      (4) 

 vc …  výnos koncentrátů [%]      

 vb …  výnos odpadu [%]       

 va …  výnos přívodu [%]       
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 a …  obsah kovu v přívodu [%]      

 b …  obsah kovu v odpadu [%]      

 c …  obsah kovu v koncentrátu [%] 

 výtěžnost: 

       
  

  
         (5) 

       
  

  
         (6) 

       
  

  
         (7) 

       
  

  
         (8) 

 mc …  výtěžnost užitkového nerostu do koncentrátu [%]    

 mb …  výtěžnost užitkového nerostu do odpadu [%] 

 wc …  výtěžnost jaloviny do koncentrátu [%]     

 wb …  výtěžnost jaloviny do odpadu [%] 

 Cr …  množství užitkové nerostu v koncentrátu [%] 

 Br …  množství užitkové nerostu v odpadu [%] 

 Ar …  množství užitkové nerostu v přívodu [%]    

 Cb …  množství jaloviny v koncentrátu [%] 

 Bb …  množství jaloviny v odpadu [%] 

 Ab …  množství jaloviny v přívodu [%]  

         ;         ;            (9) 

        ;         ;              (10) 

 cb …  obsah jaloviny v koncentrátu [%] 

 bb …  obsah jaloviny v odpadu [%] 

 ab …  obsah jaloviny v přívodu [%] 

 účinnost: 

                 
 (11) 

                 (12) 

                 (13) 
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 ηk … technologická účinnost vzhledem ke koncentrátu [%] 

 ηb … technologická účinnost vzhledem k odpadu [%] 

5.2 Výsledky a diskuse 

5.2.1 Sledování vlivu různých typů flotačních sběračů 

V rámci této části práce byl sledován vliv typu sběrače na výtěžnost zlata do 

flotačního koncentrátu a celkovou technologickou účinnost flotačního rozdružování. V 

tabulkách č. 7 až 10 jsou uvedeny výsledky jednotlivých flotačních experimentů pro různé 

druhy flotačních sběračů, při výchozím nastavení počtu otáček rotoru flotačního zařízení 

(1300 min
-1

). 

Tabulka č. 7: Výsledky flotač. experimentů, sběrač BXK, 1300 ot.min
-1

, cela: 1 dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 32,43 0,0020989 89,83 32,43 57,40 

 odpad 67,57 0,0001141 10,17 67,57 -57,40 100 

přívod 100,00 0,0007577 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 28,76 0,0021909 91,17 28,76 62,41 

 odpad 71,24 0,0000857 08,83 71,24 -62,41 70 

přívod 100,00 0,0006912 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 30,71 0,0020738 86,41 30,71 55,70 

 odpad 69,29 0,0001446 13,59 69,29 -55,70 150 

přívod 100,00 0,0007370 100,00 100,00 00,00 

  

Tabulka č. 8: Výsledky flotač. experimentů, sběrač HOSTAFLOT M91, 1300 ot.min
-1

, cela: 1dm
3
 

Produkt Výnos Au  
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost 

Dávka a typ 

sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
]   

koncentrát 33,52 0,0020913 93,53 33,52 60,01 

 odpad 66,48 0,0000730 06,47 66,48 -60,01 50 

přívod 100,00 0,00074962 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 35,38 0,0018160 87,54 35,38 52,16 

 odpad 64,62 0,0001415 12,46 64,62 -52,16 30 

přívod 100,00 0,0007339 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 34,30 0,0018477 77,36 34,29 43,07 

 odpad 65,70 0,0002822 22,64 65,71 -43,07 70 

přívod 100,00 0,0008191 100,00 100,00 00,00 
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Tabulka č. 9: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AXK, 1300 ot.min
-1

, cela: 1dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 31,52 0,0022562 88,68 31,52 57,16 

 odpad 68,48 0,0001326 11,32 68,48 -57,16 70 

přívod 100,00 0,0008019 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 34,12 0,0022234 89,49 34,12 55,37 

 odpad 65,88 0,0001352 10,51 65,83 -55,37 100 

přívod 100,00 0,0008478 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 35,28 0,0019512 88,43 35,28 53,14 

 odpad 64,72 0,0001392 11,57 64,12 -53,14 150 

přívod 100,00 0,0007785 100,00 100,00 00,00 

  

Tabulka č. 10: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AEROPHINE 3418, 1300 ot.min
-1

, cela: 1dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 31,89 0,0020059 98,07 31,88 66,19 

 odpad 68,11 0,0000185 01,93 68,12 -66,19 30 

přívod 100,00 0,0006522 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 34,35 0,0019416 98,27 34,35 63,92 

 odpad 65,65 0,0000179 01,73 65,65 -63,92 50 

přívod 100,00 0,0006787 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 43,14 0,0015453 98,61 43,13 55,47 

 odpad 56,86 0,0000165 01,39 56,86 -55,47 70 

přívod 100,00 0,0006759 100,0000 100,00 00,00 

  

Jak je vidět z dosažených výsledků, probíhá flotace zlata ze sledované suroviny 

velmi uspokojivě. Dosahované výtěžnosti Au do flotačního koncentrátu se pohybují 

v rozmezí od 77 % do 98 % při obsahu Au v koncentrátu kolem 20 g.t
-1
, přičemž mezi 

výsledky při použití různých sběračů nejsou pozorovány významné rozdíly. Rovněž vliv 

různé dávky flotačního sběrače příliš neovlivňuje (v použitém rozsahu) dosahované 

výtěžnosti. Poněkud horší pohled na dosažené výsledky představuje jejich vyhodnocení 

pomocí kvalitativní účinnosti (rozdíl výtěžnosti zlata a jaloviny do koncentrátu). 

Dosahované účinnosti rozdružování se pohybují v rozmezí 43 % až 66 %, což není příliš 

uspokojivé. Relativně nízké účinnosti jsou způsobeny vysokým obsahem jalových příměsí 

v koncentrátu (hmotnostní výnosy koncentrátu se pohybují kolem 30 %). Příčinou tohoto 
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jevu je zřejmě příliš vysoká rychlost rotoru flotačního přístroje, která způsobuje strhávání 

jemných jalových podílů do flotačního koncentrátu. V další části experimentu byl proto 

ověřován vliv otáček rotoru na výsledky flotace.  

5.2.2 Sledování vlivu otáček rotoru 

Tabulka č. 11 a 12 obsahuje výsledky flotací při otáčkách rotoru 900 min
-1

, 

prováděných ve flotační cele objemu 1 dm
3
.  Tabulky č. 13 až 16 pak obsahují výsledky 

ověřování vlivu otáček na výsledky flotací prováděných ve flotační cele objemu 5 dm
3
 

s použitím amylxantogenátu draselného jako flotačního sběrače (100 g.t
-1

).  

Jak je vidět z tabulek č. 11 a 12, přineslo snížení otáček rotoru podstatné zvýšení 

účinnosti flotačního rozdružování; dosahované hodnoty se v porovnání s flotací při 1300 

ot.min
-1

 zvýšily z cca 50 % na hodnoty mezi 70 % až 80 % při použití obou typů flotačních 

sběračů při obsazích zlata ve flotačním koncentrátu 25 – 41 g.t
-1

.  

Podrobnější a reprodukovatelnější sledování flotace při různých otáčkách flotačního 

měsidla (flotační cela objemu 5 dm
3
, sběrač AXK, 2x opakované pokusy) přineslo 

potvrzení skutečnosti o kladném vlivu snižování otáček na účinnost flotace; snížení otáček 

z hodnoty 1000 min
-1

 na hodnotu 800 (700) min
-1
, znamenalo změnu průměrné účinnosti 

z 65 % na cca 80 % a zvýšení průměrné kovnatosti koncentrátu na cca 60 g.t
-1

. 

Tabulka č. 11: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AXK, 900 ot.min
-1

, cela: 1dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 15,51 0,0035799 96,89 15,51 81,38 
 

odpad 84,49 0,0000211 03,11 84,49 -81,38 70 

přívod 100,00 0,0005731 100,00 100,00 00,00 
 

koncentrát 18,64 0,0035235 97,68 18,64 79,04 
 

odpad 81,36 0,0000192 02,32 81,36 -79,04 100 

přívod 100,00 0,0006724 100,00 100,00 00,00 
 

koncentrát 16,03 0,0041252 98,08 16,03 82,05 
 

odpad 83,97 0,0000154 01,92 83,97 -82,05 150  

přívod 100,00 0,0006741 100,00 100,00 00,00 
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Tabulka č. 12: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AEROPHINE 3418, 900 ot.min
-1

, cela: 1 dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 15,71 0,0037539 97,02 15,71 81,31  

30 

 

odpad 84,29 0,0000215 02,98 84,29 -81,31 

přívod 100,00 0,0006079 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 17,09 0,0036154 90,27 17,09 73,18 
 

odpad 82,91 0,0000803 09,73 82,91 -73,18 50 

přívod 100,00 0,0006844 100,00 100,00 00,00 
 

koncentrát 22,85 0,0024784 95,64 22,84 72,80 
 

odpad 77,15 0,0000334 04,36 77,16 -72,80 70 

přívod 100,00 0,0005920 100,00 100,00 00,00 
 

 

Tabulka č. 13: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AXK, 1000 ot.min
-1

, cela: 5 dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 28,43 0,00233462 91,57 28,43 63,14 

100 odpad 71,57 0,00008538 08,43 71,57 -63,14 

přívod 100,00 0,00072479 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 26,44 0,00265889 93,68 26,44 67,24 

100 odpad 73,56 0,00006447 06,32 73,56 -67,24 

přívod 100,00 0,00075048 100,00 100,00 00,00 

 

Tabulka č. 14: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AXK, 900 ot.min
-1

, cela: 5dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 21,88 0,00341916 93,37 21,88 71,49 

100 odpad 78,12 0,00006796 06,63 78,12 -71,49 

přívod 100,00 0,00080108 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 21,22 0,00356390 93,24 21,22 72,02 

100 odpad 78,78 0,00006958 06,76 78,78 -72,02 

přívod 100,00 0,00081120 100,00 100,00 00,00 
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Tabulka č. 15: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AXK, 800 ot.min
-1

, cela: 5dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 13,93 0,00614894 94,12 13,93 80,19 

100 odpad 86,07 0,00006221 05,88 86,07 -80,19 

přívod 100,00 0,00091020 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 15,88 0,00632936 95,35 15,88 79,47 

100 odpad 84,12 0,00005825 04,65 84,12 -79,47 

přívod 100,00 0,00105394 100,00 100,00 00,00 

 

Tabulka č. 16: Výsledky flotač. experimentů, sběrač AXK, 700 ot.min
-1

, cela: 5dm
3
 

Produkt Výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

  [%] [%] [%] [%] [%] [g.t
-1

]  

koncentrát 10,97 0,00598120 92,63 10,97 81,66 

100 odpad 89,03 0,00005857 07,37 89,03 -81,66 

přívod 100,00 0,00070823 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 11,45 0,00565386 92,75 11,45 81,30 

100 odpad 88,55 0,00005714 07,25 88,55 -81,30 

přívod 100,00 0,00069812 100,00 100,00 00,00 

5.2.3 Přečistná flotace zlatonosného koncentrátu  

Tabulka č. 17 uvádí výsledky přečistné flotace koncentrátu (produktu flotace, jejíž 

výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 15). Přečistnou flotací je tedy možno získat flotační 

koncentrát o průměrné kovnatosti cca 123 g.t
-1
, což již představuje bilanční koncentrát Au 

(hranice prodejnosti je přibližně 100 g.t
-1

). 

Tabulka č. 17: Přečistná flotace koncentrátu, sběrač AXK, 800 ot.min
-1

, cela: 1 dm
3
 

Produkt  
Výnos Au  

Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka sběrače 

[%] [%] [%] [%] [%] [g.t
-1

]   

koncentrát 44,90 0,0124575 95,76 44,90 50,86 

100 odpad 55,10 0,0004501 04,24 55,10 -50,86 

přívod 100,00 0,0058426 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 46,84 0,0115668 95,79 46,84 48,95 

100 odpad 53,16 0,0004484 04,21 53,16 -48,95 

přívod 100,00 0,0056562 100,00 100,00 00,00 

koncentrát 40,32 0,0128573 93,79 40,32 53,47 

100 odpad 59,68 0,0005756 06,21 59,68 -53,47 

přívod 100,00 0,0055278 100,00 100,00 00,00 
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 5.2.4 Flotace bez použití sběrače 

 Tabulka č. 18 uvádí výsledky základní flotace bez použití sběrací přísady. 

Výsledky potvrdily skutečnosti, uvedené v kapitole 5.2, týkající se možné flotace volného 

zlata bez použití flotačního sběrače. Výtěžnosti Au do koncentrátu a účinnosti procesu jsou 

porovnatelné s hodnotami, kterých bylo dosaženo při základní flotaci s použitím sběrače. 

Porovnáme-li hodnoty výtěžností v tabulkách č. 11 a 12 s hodnotami v tabulce č. 18, je 

vidět, že k určitému snížení výtěžnosti (řádově 4%) i účinnosti procesu došlo. Tomu 

nasvědčují i hodnoty obsahu zlata v odpadech flotace. 

Tabulka č. 18: Hydrofobnost zlata, bez sběrače, 900 ot.min
-1

, cela: 1 dm
3
 

Produkt výnos Au 
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost Dávka pěniče 

 
[%] [%] [%] [%] [%] [g.t

-1
] 

koncentrát 11,90 0,0045074 91,59 11,91 79,68 

 odpad 88,10 0,0000559 08,41 88,09 -79,68 3 kapky 

přívod 100,00 0,0005858 100,00 100,00 00,00 

 koncentrát 15,83 0,0040223 90,31 15,83 74,48 

 odpad 84,17 0,0000812 09,69 84,17 -74,48 4 kapky 

přívod 100,00 0,0007050 100,00 100,00 00,00 

 

5.2.5. Gravitační rozdružování v odstředivém poli 

Výsledky gravitačního rozdružování v odstředivém poli prostřednictvím 

rozdružovače KNELSON uvádí tabulka č. 19 (pro primární surovinu flotační jemnosti) a 

tabulka č. 20 (pro odpady z flotace). Jak plyne z údajů ve výše uvedených tabulkách, není 

účinnost rozdružování na odstředivém separátoru příliš vysoká. Je to dáno zejména 

principem práce použitého zařízení – jde o diskontinuální zařízení, jehož práce je narušena 

po zaplnění drážek separačního kužele a je rovněž nutno optimalizovat všechny pracovní 

podmínky.  Vzhledem k časovým podmínkám nebylo možno tuto optimalizaci provést. 

V případě zpracování primární suroviny byl však v jednom kroku vyroben koncentrát o 

kovnatosti cca 100 g.t
-1

, v případě odpadů z flotace (s obsahem kolem 1 g.t
-1

) byl vyroben 

koncentrát o kovnatosti cca 14 g.t
-1

.  
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Tabulka č. 19: Výsledky gravitačního rozdružování, surovina, KNELSON 

Produkt 

  

Výnos Au  
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost 

[%] [%] [%] [%] [%] 

těžký produkt 5,23 0,0099830 56,72 05,22 51,50 

lehký produkt 94,78 0,0004200 43,28 94,78 -51,50 

přívod 100,00 0,0009200 100,00 100,00 00,00 
 

Tabulka č. 20: Výsledky gravitačního rozdružování, odpady, KNELSON 

Produkt Výnos Au  
Výtěžnost 

Au 

Výtěžnost 

jaloviny 
Účinnost 

  [%] [%] [%] [%] [%] 

těžký produkt 5,09 0,0014450 60,29 5,09 55,20 

lehký produkt 94,91 0,0000510 39,71 94,91 -55,20 

přívod 100,00 0,0001219 100,00 100,00 00,00 
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6. Závěr 

Práce je věnována ověření možnosti aplikace fyzikálně-chemických a fyzikálních 

úpravnických procesů pro zpracování suroviny z jedné z nejvýznamnějších lokalit 

zlatonosného zrudnění na území České republiky – ložiska Au rud Kašperské hory. 

V průběhu experimentálních prací byla jako základní metoda získávání zlata ověřována 

flotace; jako doplňková metoda pak byla aplikována separace v odstředivém poli. 

Dosažené výsledky plně potvrzují reálnost úvah o možném zpracování zlatonosných 

surovin s obsahem ryzího zlata ze sledované lokality metodami flotace a gravitačního 

rozdružování. V laboratorních podmínkách (avšak při nasazení velkoobjemové flotační 

cely – 5dm
3
), byl získán flotační koncentrát s obsahem zlata cca 60 g.t

-1
 při výtěžnosti Au 

do koncentrátu cca 95 % a kvalitativní účinnosti flotace kolem 80 %. Zařazením přečistné 

flotace koncentrátu byl vyroben zlatonosný koncentrát s obsahem zlata cca 120 g.t
-1

 při 

výtěžnosti zlata do koncentrátu 95 %. Podmínky přečistné flotace však nebyly potřebnou 

měrou optimalizovány a existuje tedy předpoklad o možném dosažení lepších výsledků. Při 

gravitačním rozdružování v odstředivém poli byl z primární suroviny vyroben koncentrát o 

kovnatosti cca 100 g.t
-1

, v případě odpadů z flotace (s obsahem kolem 1 g.t
-1

) byl vyroben 

koncentrát o kovnatosti cca 14 g.t
-1

.  

Na základě výše uvedených skutečností se jako reálné schéma úpravy zlatonosné 

suroviny z lokality Kašperské hory se tedy jeví tzv. flotačně gravitační schéma, zahrnující 

procesy flotace a gravitačního rozdružování. Předmětem dalšího, podrobnějšího zkoumání 

však musí vhodnost jednotlivých metod gravitačního rozdružování (rozdružování 

v odstředivém poli na separátoru KNELSON, rozdružování na záchvějném (popřípadě 

kalovém) splavu, optimalizace provozních parametrů těchto zařízení a v neposlední řadě 

místo jejich zařazení do technologického schématu úpravy (gravitační předúprava, 

gravitační separace odpadů z flotace atd.).  

Předkládaná práce představuje a navrhuje jednu z ekologicky přijatelných alternativ 

pro zpracování zlatonosných surovin (konkrétně suroviny z ložiska Kašperské Hory) na 

území České republiky. Flotačně-gravitační technologie zpracování zlatonosných rud může 

sloužit jako náhrada dnes tolik kritizovaného kyanidového vyluhování zlata, které je na 

území ČR legislativně zakázáno. K jejímu uplatnění je však potřebná změna přístupu 

politické reprezentace a jednotlivých samospráv k problematice těžby a zpracování zlata a 

těžby nerostných surovin vůbec. 
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Obrázek č. 22: koncentrát zlata získaný pomocí flotace 
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