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Anotace: 
Diplomová práce se zabývá charakteristikou a možnostmi využití materiálu 

z odkaliště Zlaté Hory. První, teoretická část této práce, se konkretizuje na historii a 
ložiskové prostory Zlatohorska. Dále se zaměřuje na charakteristiku těžených surovin, 

zejména na zlato. Samostatná kapitola pojednává o technologických úpravách vytěžené 

rudy a soustředí se na mineralogické složení odpadního materiálu z odkaliště Zlaté Hory. 

Druhá, experimentální část práce, obsahuje výsledky laboratorních zkoušek aplikovaných 

na zlatonosnou surovinu. Cílem této kapitoly je pomoci separačních metod získat takové 

koncentráty, které by zajistily rentabilitu provozu. 
Klíčová slova: Zlaté Hory, odkaliště 03, zlato, materiál, gravitační rozdružování, flotace. 
 
Summary: 

The graduation theses is concerned with characteristics and possibilities of 
material utilization from a dump Zlaté Hory. The fist part of this theses is focused on 
history and matrix area of Zlatohorsko.Further it is targeted on characteristics of mine 
materials,mainly the gold.The section itself deals with technological customization of 
mined ore and focusing on mineralogical composition of crop material from dump Zlaté 

Hory. The second experimental part contains the results from laboratory exams,which were 
applied to gold-bearing crude. The target of this chapter is to get the cost-effectiveness 
operation by means of separative methods. 
Keywords: Zlaté Hory, defecation03, gold, material, gravitation sorting, flotation. 

 
  



  

Seznam použitých zkratek 
Au  zlato 
Ag  stříbro 
Cu  měď 
Fe  železo 
Pb  olovo 
Zn  zinek 
MgO  oxid hořečnatý 
CaO  oxid vápenatý 
Al2O3   oxid hlinitý 
SiO2  oxid křemičitý 
t  metrická tuna, 1000 kg 
kt  metrická kilotuna, 1000 t 
µm  mikrometr, 10-3 mm 
ZH  Zlaté Hory 
ZH-J  Zlaté Hory-Jih 
ZH-V  Zlaté Hory-východ 
ZH-Z  Zlaté Hory-západ 
SZ  severozápad 
JV  jihovýchod 
AAS  Atomová absorpční spektrometrie 
RTG  Rentgenové záření 
ŽP  životní prostředí 
MěÚ  městský úřad 
HGF   Hornicko-geologická fakulta 
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1 ÚVOD 
Nenápadné malé městečko, nacházející se v těsné blízkosti hranice s Polskem, 

proslulo zejména těžbou zlata. Dnešní název Zlaté Hory tomu i napovídá. Dříve se však 

město jmenovalo Zuckmantel, název možná s sebou přinesli saští horníci ze své původní 

domoviny. Skutečný význam, ale nikdo neví. Doslovný překlad „krátké a ostré trhnutí 
pláštěm“ odkazuje na nevalnou pověst hornických osad. 

Městečko bylo postaveno jako hornická osada na rýžovištích zlata. První hornická 

osada vznikla v blízkosti naleziště zlatonosné rudy v oblasti Příčné hory. Ve středověku 

byla obranná pevnost horníků chápána jako uzavřený opevněný komplex, kde se jednak 
zpracovávala vytěžená ruda a kde žili horníci běžným životem. Později ve 14. století 

funkci hornické osady k shromažďování vytěženého zlata převzal hrad Edelštejn. 
O skutečných začátcích těžby zlatohorského zlata se ovšem nic určitého neví. 

Archeologický výzkum bohužel nepronikl až na dno rýžovnických sejpů. Rozřešení 

záhady dosti možná čeká někde pod ním. Zdejší zlato lákalo lidi už od nepaměti a těžba se 

obnovovala s přibližně stoletými přestávkami až do konce 20. století. I v dnešní době jsou 

Zlaté Hory toužebným cílem novodobých zlatokopů, kteří se sem každoročně sjíždějí za 

soutěžemi v rýžování zlata. [6] 
Jak už bylo zmíněno, těžba zlata byla ukončena na konci 20. století. Respektive 

v létech 1990 až 2005 byly provedeny likvidační práce na monometalických ložiscích. 

Těžba rud byla definitivně ukončena na ložisku ZH- západ v prosinci roku 1993. Poté 

přistoupil těžební podnik Rudné doly s. p. Jeseník k likvidačním pracím a zahlazování 

následků hornické činnosti. Od 1. dubna 2002 je právním nástupcem bývalých Rudných 

dolů Jeseník odštěpný závod GEAM Dolní Rožinka, státního podniku DIAMO Straž pod 

Ralskem, jehož součástí se stal provoz RD Jeseník, který zajišťuje práce na ložisku Zlaté 

Hory.  
Za účelem možnosti obnovy těžby byl zahájen projekt: TB020CBU001 „Výzkum 

technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci 
dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění“ – Vzácné kovy. Řešiteli projektu 

jsou Česká geologická služba jako vedoucí projektu, spoluředitelé Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava a DIAMO s.p. –o.z. GEAM Dolní Rožínka. Výzkumné práce 

byly provedené v lokalitě Zlaté Hory na odkališti 03. Odpadní materiál, právě z tohoto 
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odkaliště je přívodnou surovinou ke zpracování mé diplomové práce. Účelem je navrhnutí 

vhodných metod pro získání takových koncentrátu nerostných surovin s obsahem zlata 
z odkaliště 03, které by zajistili časem rentabilitnost provozu. 
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2 CÍL PRÁCE 
Cílem diplomové práce je studium metod vhodných pro získávání nerostných 

surovin s obsahem zlata z odkaliště Zlaté Hory. Tyto metody by mohly sehrát důležitou 

roli při úvaze o znovuobnovení těžby v lokalitě Zlatohorského revíru. K dosažení tohoto 

cíle byly provedeny následující dílčí kroky: 
 Seznámení se zkoumanou lokalitou Zlaté Hory. 
 Studium vhodných zdrojů nerostných surovin. 
 Studium možných technologií úpravy. 
 Mineralogická charakteristika odpadního materiálu. 
 Laboratorní experimenty zaměřené na gravitační a flotační rozdružování. 
 Vyhodnocení provedených laboratorních prací. 
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3 ZLATOHORSKÝ REVÍR 
Zlaté hory, největší rudní revír zlata a polymetalických rud na Moravě, se nalézá 

na severním úpatí Zlatohorské vrchoviny. Pro Zlatohorský rudní revír se vymezuje plocha 
o rozloze cca 25 km2 v okolí města Zlaté Hory. Tento prostor je ohraničený na severu 
státní hranicí s Polskou republikou a na východě silnicí od státní hranice do Zlatých Hor a 

dále údolím Miserichu, až po sedlo s osadou Vorwitz. Z jižní strany revír omezuje obec 

Heřmanovice i údolí Opavice a na západě údolí Olešnice. [1] Mapu Zlatohorského revíru 

nastiňuje Obrázek 1. 
 

 
Obrázek 1: Zlatohorský rudní revír. [1] 

 
3.1 Historie Zlatohorska 

O začátcích dolování v okolí Zlatých Hor (dříve Zuckmantel) se nedochovaly 
žádné písemné zprávy ani archeologické nálezy. Můžeme však předpokládat, že využívání 

nerostného bohatství bylo časově spojeno s osídlením území již před naším letopočtem, jak 

napovídají archeologické nálezy z Polska nebo ze Suché Rudné. Za velmi pravděpodobné 

lze považovat získávání zlata za vlády slezských a polských knížat Měška I., Boleslava 
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Chrabrého a Břetislava I. v létech 950-1050. Tito panovníci dle písemných pramenů 

disponovali velkým množstvím zlata. [1], [2] 
První zmínka o Zlatých Horách pochází až z roku 1263, kdy se hovoří o horách 

směrem na „ Cucmentel et Vrudental“. Ve 13. století došlo také k založení hradu Edelštejn, 

jehož podhradím byly Zlaté Hory ještě v roce 1284. Teprve v roce 1306 bylo opavským 

knížetem Mikulášem II. uděleno Zlatým Horám městské privilegium. Třinácté století bylo 

obdobím velkého rozmachu hornictví. Do konce 13. století byly sedimenty v okolí 
Zlatohorská nejméně jednou přerýžovány.  

K útlumu hornické činnosti došlo už v 2. polovině 14. století a na začátku 15. 

století kvůli nepokojům, které zde probíhaly. V roce 1467 se Zlaté Hory i s doly stávají 

majetkem vroclavského biskupství. Nástup nového majitele přineslo příznivé podmínky, 

které byly spojeny s intenzivní snahou o obnovu dolů v letech 1477 až 1507. 
Na přelomu 15. – 16. století došlo k rozvoji těžby v sedimentech v oblasti mezi 

Zlatými Horami a Ondřejovicemi. Pozornost těžařů se obrací k výnosnějším prostorům 

rýžovišť. Jelikož vrchní partie rýžovišť byly již přerýžovány, muselo se začíst s hloubení 

jam, které byly vybaveny vodotěžními stroji. Těžba probíhala do hloubky až 100 metrů. 
Styl těžby byl podobný jako na primárních ložiskách, zde ale byla důlní díla ražena 

v nezpevněných štěrkopíscích. Z tohoto důvodu se tento typ hornictví označuje jako měkké 

dolování. Vzhledem k odvodnění dolů byly raženy také odvodňovací dědičné štoly. 
Nejvýznamnější štola sv. Tří králů dosahovala délky 6 km. Kolem ní se nacházela řada 

dolů, nejznámější byl Měkký cech. V letech 1590 a 1591 se našly v tomto dolu dva 
největší valouny se zlatem o hmotnosti 1,3 a 1,7 kg. V roce 1609 končí měkké dolování u 

Zlatých Hor, což bylo zapříčiněno průvalem vody do Měkkého cechu. [1], [3], [9] 
V první polovině 17. století se na Zlatohorsku negativně projevil vliv 30leté 

války, moru a čarodějnickým procesů. Dolování bylo v úpadku, ze kterého se těžba 

dostává až po roce 1650 za vratislavského biskupa Karla Ferdinanda. V období 1653 – 
1714 bylo celkem vytěženo 107 kg zlata. Původní průměrná těžba 720 dukátů, což činilo 

2,5 kg, klesla po roce 1700 na 300 dukátů neboli 1 kg zlata. Finanční újmu se snažili těžaři 

vyrovnávat zpracováním některých dalších surovin jako vitriol, barvivo či posýpátko 

(jemný písek nahrazující dnešní savý papír). Tyto doprovodné produkty tvořily v roce 
1690 více než 50 % celkových příjmů. V rozmezí let 1693 a 1702 propukly v kraji 
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hornické nepokoje a velké požáry Zlatých Hor. Krizová situace nastala v roce 1714, kdy 
došlo k poruše čerpadla na Starohoří a další těžba probíhala pouze nad úrovní dědičné 

štoly. Doly se znovu otevřeli v letech 1742, ale pracovalo v nich pouze 10 havířů. Úpadek 

nastal v roce 1753 ztrátou horních svobod. Tím také těžba definitivně skončila. Drobné 

pokusy o obnovu těžby ještě následovaly, ale bez úspěchu.  
Na počátku 19. století se provedly další pokusy těžby v oblasti Starohoří. V roce 

1864 probíhala těžba pyritu a chalkopyritu pro výrobu kyseliny sírové v chemické továrně 

ve Vrbně. Většina dolů se pak stala předmětem zástav anebo dědictvím. Po 2. Světové 

válce přešlo celé ložisko do správy OKD. 
V roce 1952 se na Zlatohorsku rozběhl rozsáhlý, novodobý geologický průzkum. 

Nejprve v oblasti Modré štoly, ale brzy se průzkumné práce rozšířily na celý revír, který se 

začal pro přehlednost dělit na jednotlivé části: Zlaté Hory – východ, Zlaté Hory – jih, Zlaté 

hory – Hornické skály, Zlaté hory – západ, Zlaté Hory – sever, Horní a Dolní Údolí. Od 
roku 1965 se začalo s těžbou měděných rud a to na ložiscích Zlaté Hory – jih a Hornické 

skály, která trvala do roku 1990. V 80. letech se těžební zájem obrací na polymetalické 

rudy včetně zlata a těžba se uskutečnila na ložiscích Zlaté Hory – západ i východ. Poslední 

hornické práce probíhaly na ložisku Zlaté Hory – západ, kde zájmovou surovinu tvořilo 

zlato a zinek. V období 1988 – 1993 se zde získalo okolo 1500 kg zlata, což odpovídá 

množství zlata vytěženému za celé předchozí období až do roku 1993, kdy byla těžba 

ukončena. [1], [3], [6], [9] 
3.2 Profil hlavních ložiskových prostorů zlatohorkého revíru 

Uvnitř zlatohorského revíru se vyčleňuje několik ložisek, které se od sebe odlišují 

i z mineralogického hlediska:  
 Zlaté Hory – jih: rudy Cu, 
 Zlaté Hory – Hornické skály: rudy Cu, 
 Zlaté Hory – východ: rudy Pb, Zn, Cu s Ag a Au, 
 Zlaté Hory – západ: rudy Au, Zn, Pb, Cu, 
 Zlaté Hory – Heřmanovice: rudy Pb, Zn, Cu. 
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3.2.1 Ložiskový prostor Zlaté Hory – jih 
Ložiskový prostor ZH-J zaujímá jižní část zlatohorského rudního revíru a je 

charakteristický monometalickým Cu zrudněním. Rudní tělesa jsou vázána na polohu 

muskovitického až rohovcovitého kvarcitu, který vytváří složitou vrásovou strukturu 

modelovanou třemi generacemi vrás. Mocnost celé ložiskové zóny je cca 300 m. 
Ložisko Zlaté Hory – jih se dělí na dvě části: na severu se jedná o rudní akumulaci 

Žebračka, která je z větší části vytěžená a druhý, jižní úsek, představuje rudní akumulace 

Kozlín, zde těžba doposud neproběhla. Rudní akumulace v obou částech ložiska ZH-J jsou 
vyvinuty v poloze kvarcitů, v menší míře i v přikontaktních břidlicích. Nachází se zde dva 

rozdílné typy rudních těles, výrazně se lišících strukturní pozicí a mineralogickým 

složením. Prvním typem jsou přikontaktní tělesa, která jsou přítomná v různých typech 

chlorit-muskovitických břidlic při jejich kontaktu s kvarcity. Tato rudní tělesa jsou tvořena 

chalkopyritem a hrubozrnným pyritem. Druhým jsou tzv. vnitřní tělesa, která strmě 

probíhají polohou kvarcitů. Tato vnitřní tělesa nejspíš vznikla metamorfní mobilizaci rud a 

jsou tvořena hlavně pyrhotinem a chalkopyritem. Kovnatost těžených rud obou typů 
rudních těles se pohybovala v rozmezí 0,6 až 1 % Cu. [1], [2] 

3.2.2 Ložiskový prostor Zlaté Hory – Hornické skály 
Ložiskový prostor ZH-HS je situován severozápadně od ložiska ZH-J a je 

akumulací Cu zrudnění, prostorově vázaného na jednu z dílčích vrásových struktur 

vrbenské série. Je tvořen komplexem sedimentárních a vulkanosedimentárních hornin 

s vůdčím horizontem masivního kvarcitu. Mocnost kvarcitu se pohybuje od 10 do 60 m. 

Rudní tělesa jsou na kontaktu těchto kvarcitů s podložními břidlicemi nebo uvnitř 

podložních břidlic. Nejmohutnější rudní těleso, situované v podložních břidlicích, má 

nepravidelně čočkovitý tvar, jeho mocnost kolísá od 6 do 25 m, extremní je až 50 m. Toto 

těleso je v přímém pokračování stařin štoly Barbora, jeho směrná délka činí 200 m. Je 

tvořeno pyritem, chalkopyritem a chalkozínem s podřadnými obsahy sfaleritu a galenitu.  
Zmíněný chalkozín je supergenní, pod úrovní štoly Josef (úroveň štoly představuje bázi 

cementační zóny ložiska) je mineralizace zpravidla bez chalkozínu. Pod úrovní 1. Patra -
700 m n.m., se charakter zrudnění mění na systém strmě uložených čočkovitých těles, 

kulisovitě seřazených do směru SSZ-JJV, upadajících k jihu a uložených v komplexu 
podložních břidlic. Směrná délka přikontaktního tělesa dosahuje 180 m a jeho mocnost 
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kolísá od 3 do 18 m. Jeho zrudnění je tvořeno chalkopyritem a pyrhotinem, méně 

chalkozínem. Kovnatost rud těžených na konci 20. stol. v průměru činila 0,43 % Cu. 
3.2.3 Ložiskový prostor Zlaté Hory – východ 
Ložiskový prostor ZH-V leží ve východní a jihovýchodní části zlatohorského 

rudního revíru a je vázán na komplex epizonálně metamorfovaných 

vulkanosedimentárních a sedimentárních hornin, především na polohu „ rohovcovitého“ 

kvarcitu. Podloží kvarcitů je tvořeno chlorit-muskovit-kvarcitickými břidlicemi, v blízkosti 

kontaktu s kvarcity. Jedná se o původně sedimentární horniny, které směrem do hloubky 

přibýváním vulkanické složky přechází do páskovaných kvarckeratofyrových metatufitů. 

Jsou uloženy na homogenních vápnitých metatufech, které byly nafárány důlními díly 5. 

patra. V nadloží rudonosných kvarcitů se vyskytuje poloha krystalického vápence Modré 

štoly, mocná 0,1 až 6 m, místy zrudnělá. Přítomnost krystalického vápence má zásadní vliv 

pro vývoj bohaté supergenní mineralizace na ložisku. 
Dominantní část zrudnění je vázaná na muskovitické až rohovcovité kvarcity, 

jejichž poloha dosahuje směrné délky 350 až 400 m, s mocností kolísající v rozmezí od 3 

do 30 m. Rudy jsou polymetalické, na jejich složení se kromě pyritu podílí chalkopyrit, 

sfalerit a galenit. Směrem do hloubky se rudní zóna rozpadá na čočkovitá rudní tělesa. 

Blíže kontaktu kvarcitů s nadložními grafickými fility jsou v čočkovitých tělesech uloženy 

rudy s převahou Pb-Zn, kdežto Cu rudy se nacházejí v podlaží. 
Rudy, které byly na ložisku Zlaté Hory - východ těženy na přelomu 80. A 90. let 

20. století vykazovaly tyto průměrné obsahy hlavních užitkových kovů: 0,31% Cu, 0,31% 
Pb, 1,23 % Zn a cca 0,28 g/t Au. Zlato je vázáno na sulfidy, přesto však byl v novodobé 

historii zaznamenán nález vzorku s plíškem zlata o velikosti cca 4 mm. [1], [2] 
3.2.4 Ložiskový prostor Zlaté Hory – západ 
Ložiskový prostor ZH-Z zaujímá západní část revíru a je protažen ve směru SZ-

JV na vzdálenost cca 2 km. Tvoří ho akumulace Cu, Zn rud, méně Pb, ale především je 

charakteristický svým obsahem zlata. Rudní zóna je v pravé mocnosti široká od 100 m na 

SZ až po 200 m na JV. Průzkumnými vrty byla ověřená až na úroveň 5. patra -380 m n.m. 
Hlavním otvírkovým dílem byla štola Mír, kterou byla rudonosná struktura 

nafárána ve vzdálenosti cca 900 m od ústí štoly v nepravé mocnosti 107 m. V rudonosné 
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struktuře se obsah Zn pohybuje v rozmezí 1,2 až 1,9 %, Pb od 0,2 do 0,5%, Cu od 0,05 do 

0,16%. Podíl stříbra kolísá v rozmezí 0,6 až 2,8 g/t, zlato bylo zjištěno jen v některých 

typech rud. 
Nejvýznamnějším rudním typem je zrudnění, které se vyvinulo na styku kvarcitů 

s kyselými metavulkanity. Zrudnění tvoří nepravidelná, laločnatě protáhlá a poměrně strmě 

uložená tělesa, které se vyskytují v zóně dlouhé 1420 m. Maximální mocnost byla zjištěna 

v centrální části zóny, kde dosahuje až 80 m. Ruda je složena ze sfaleritu, pyritu, 
chalkopyritu, galenitu, pyrhotinu a zlata. Součástí zrudnění tohoto typu je též tzv. „zlatý 

sloup“, který byl těžen koncem 20. stol. Šířka rudního sloupu se pohybovala v rozmezí 100 

až 200 m, maximální nosnost byla zjištěna v centrální části a činila až 50 m. Průměrný 

obsah zlata v části těžené počátkem 90. let 20. století byl 2,4 g/t. Zlatonosné zrudnění 

vychází až na povrch, do prostoru „ Velkých pinek“, kde bylo intenzivně dobýváno ve 

středověku. Vysoké obsahy zlata jsou soustředěny do poloh mocných 1 až 2 m, v nichž je 

velmi hojný jemnozrnný pyrit s vtroušenými zrny chalkopyritu. Sfalerit a pyrhotin je ve 

vyšších patrech zastoupen podřadně. Ve formě nespojitých rudních těles rudní struktura se 

zlatem pravděpodobně pokračuje až na úroveň 5. patra. 
Přímo v kvarcitech Příčné hory jsou vyvinuta menší, velmi nepravidelná rudní 

tělesa zrudnělá převážně pyritem, méně sfaleritem, chalkopyritem a galenitem. Tato tělesa 

se vyskytují především v hrubších partiích rudonosné struktury, v zóně dlouhé 650 m, 

maximální mocnost činí až 15 m. Místy obsahují příměs zlata. V chlorit-muskovitových 

břidlicích v blízkosti podložního kontaktu kvarcitů jsou uložena drobná tělesa chudých 

vtroušeninových pyrit-pyrhotin-chalkopyritových rud, ojediněle s nízkými obsahy zlata jen 

pod 0,5 g/t. Maximální mocnost těles činí 4 m. Nedaleko od kontaktu se v podložních 

chlorit-muskovitických břidlicích nacházejí čočkovitá rudní tělesa složená z pyritu, 
sfaleritu, galenitu a malého množství chalkopyritu. Obsahy zlata jsou nízké. Textura rud je 
vtroušeninová, místy až páskovaná. Tělesa jsou vyvinuta v zóně dlouhé cca 280 m, jejich 

mocnost dosahuje maximálně 16 m. Dále od kontaktu s nadložními kvarcity se 

v chlorotických břidlicích nachází zrudnění tvořené pyritem a sfaleritem, v místě bohatšího 
zrudnění přistupuje i galenit. Od předchozího typu se liší absencí chalkopyritu. Obsahy 

zlata jsou nízké, Textury rud jsou páskované až masivní. Rudní tělesa tvoří zónu dlouhou 

860 m, s největší mocností až 25 m. [1], [2], [9] 
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3.2.5 Ložisko Zlaté Hory – Heřmanovice 
Jedná se o nejjižnější a nejhlouběji uložené ložisko zlatohorského rudního revíru. 

Je zde vyvinuta polymetalická Pb-Zn mineralizace, která zaujímá svrchní část rudní zóny a 

spodní část monometalické Cu rudní zóny. Obsahy kovu jsou nízké. 
Pb-Zn zrudnění je uloženo v pestrém pásmu tvořeném chloritickými a 

muskovitickými kvarcity, keratofyrovými metatufy, chloritickými a muskovitickými 

břidlicemi. Mocnost pásma dosahuje až 250 m, šířka 150 až 500 m, celková směrná délka 

nebyla v důsledku velké hloubky zjištěna. Rozměry jednotlivých rudních těles jsou dány 

rozměry pestrého pásma. Charakteristická je přítomnost stříbra a místy bylo stanoveno i 

zlato. 
Monometalické Cu zrudnění je uloženo v kvarcitech, tvořících polohu v mocné 

zóně zelených břidlic. Cu zrudnění se nalézá ve vrcholové partii dílčí kvarcitové 

antiklinály (místo vyklenutí). [1], [2], [9] 
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4 CHARAKTERISTIKA TĚŽENÝCH SUROVIN NA LOŽISKU 

ZLATÉ HORY 
Při bilancování důlní činnosti na Zlatohorsku byly provedeny odhady celkového 

množství zlata získaného od zahájení dobývání do roku 1793, kdy byla v historické etapě 

těžba zlata ukončena. Odhady se liší v závislosti na předpokládaném obsahu zlata 

v rudách, nejvíce se přiklání k těmto hodnotám: 
 zlato z rozsypů    1,68 tuny 
 zlato z primárních ložisek   1,85 tuny 
 zlato vytěžené v letech 1991 až 1993 1,559 tuny 

Při zohlednění výskytu bonanz, které se vyskytují ve všech významných ložiscích 

zlata, není vyloučeno, že bylo na Zlatohorsku vydobyto více než 6 tun zlata. [1] 
4.1 Zájmová surovina – zlato 

Krásou zlata jsou lidé fascinování již po celá tisíciletí. Zlato, to jsou poctivé 

peníze a je možné říct, že je to nejlepší forma peněz, kterou kdy svět poznal. Jedná se o 

uchování hodnoty i o bezpečný přístav v dobách krize. Již malé množství tohoto žlutého 

kovu se může snadno přenášet a lze za něj koupit mnoho zboží či služeb. Je všeobecně 

uznávané, může se jednoduše koupit, ale také i prodat po celém světě. V dnešní době 

půvab zlata spočívá v jeho schopnosti diverzifikovat riziko investice (rozložit peněžní 

prostředky do více finančních nástrojů). Například zlaté slitky a zlaté mince jsou 

skutečným hmotným majetkem, který i po celou historii byl ideální pro uchování hodnoty 

a významný pro zabezpečení proti inflaci, deflaci a politické nejistotě. [4], [5] 
4.1.1 Charakteristika zlata 
Zlato s latinským názvem aurum, má chemickou značku Au a vyskytuje se na 79. 

místě periodické tabulky prvků ve skupině vzácných kovů. Atomové jádro tohoto prvku 

obsahuje 79 protonů, kolem nichž obíhá stejný počet neutronů. 
Au nepodléhá vnějším vlivům, nerezaví, je odolné vůči kyselinám, zásadám i 

solím. Rozpouští se pouze v lučavce královské (směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné) a 

v roztocích kyanidu. V porovnání s jinými prvky zlato exceluje chemickou odolností, 

vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí. Hned po stříbru se řadí mezi druhý nejvodivější 
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kov. Vyniká také svou tažností, kujností, leskem. Při prvním setkání se zlatem je možné si 

povšimnout, že je tento předmět vzhledem ke svým rozměrům neobvykle těžký. 

Charakteristickou vlastností je totiž vysoká hustota, 19 x vyšší než voda, 2,5 x vyšší než 

železo či měď, skoro 2 x vyšší než stříbro nebo olovo. Vysoké hustoty zlata se využívá při 

gravitačních metodách jeho těžby. 
Získává se z křemenných žil, jež prostupují různými horninami, nebo z náplavů. 

Ty vznikly zvětráváním a odplavením zlatonosných hornin, V přírodě se zlato objevuje 

často v ryzí podobě a to ve formě drobných zrnek, šupinek či valounků, nebo jako 

podstatná složka různých slitin obsahujících stříbro, měď nebo platinoidové kovy. Ze 
sloučenin zlata jsou v přírodě nejčastější teluridy zlata nebo zlata a stříbra. Au se dostává 

z hornin do vody a z vody přechází do organismu rostlin a živočichu. [5], [7], [19] 
4.1.2 Zásoby zlata v České republice 
Na 15 bilancovaných výhradních ložiskách je evidováno 39 622 kt bilančních 

zásob zlatonosné rudy a 96 015 kt nebilančních. Zlata jako kovu je evidováno 77 384 kg 
bilančních zásob a 161 516 kg zásob nebilančních (Bilance 2016). 

Struktura zásob a navazujících předpokládaných zdrojů zlata na území ČR podle 
typů ložisek a způsobu jejich využívání je následující: 
Primární ložiska: 

a) Ložiska žilníkového a vtroušeného typu těžitelná povrchovým způsobem (ložiska 
Mokrsko, Vacíkov, Voltýřov, aj.): 178,0 t zlata 

b) Ložiska žilného a žilníkového typu těžitelná podzemním způsobem (Čelina, 

Mokrsko-východ, Kašperské Hory, Hartmanice, Jílové-Bohuliby, Zlaté Hory, 

Andělská Hora): 201,8 t zlata. [15] 
Celkové geologické zásoby a prognózní zdroje primárních ložisek dosahuje 379,8 t zlata. 
Rozsypová ložiska: 

a) Evidované nebilanční zásoby na povrchově těžitelných ložiskách štěrkopísků 

(Břevenec, Modlešovice, aj.): 0,383 t zlata. 
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b) Prognózní zdroje na povrchově těžitelných ložiskách recentních štěrkopísků, 

fluvioglaciálních sedimentů a karbonských slepencových horizontů (Manětín, 

Křivce, Horažďovice, Zlaté Hory- Selský les): 9,961 t zlata. 
Celkové zásoby a prognózní zdroje sekundárních rozsypových ložisek činí 10,344 t zlata. 
Úložiště úpravárenských odpadů - po minulé těžbě (Roudný, Jílové u Prahy, Zlaté 

Hory): 1,349 t zlata. 
Celkové zásoby a prognózní zdroje činí celkem 392 tun zlata. [6], [15] 

4.1.3 Významná ložiska v ČR 
Ložiska a výskyty zlata v Českém masivu tvoří dvě hlavní skupiny: 

1. Primární ložiska a výskyty zlata, vázané na endogenní geologické procesy. 
2. Sekundární rozsypová ložiska a výskyty zlata, vázané na exogenní geologické 

procesy a denudaci primárních ložisek. 
Přehled významných ložisek uvádí Tabulka 1 a zásoby surovin na jednotlivých 

ložiskách Tabulka 2. 
Ložiska na území ČR se dle Morávek et al. (1992) dělí do těchto skupin: 

1. Hydrotermální ložiska křemen-zlatonosné fotmace. 
Na základě rozdílné geologické charakteristiky, minerálního složení a podmínek 

vzniku jsou vyčleněny tři skupiny: 
 Ložiska se zlatem vysoké ryzosti (< 900/1000) a paragenezí Au-As-Bi-Te-Mo a 

W minerálů, jsou vyvinutá zejména v okrajových částech granitoidů 

středočeského plutonického komplexu a v jeho exokontaktech v tzv. středočeské 

metalogenetické zóně. Náleží k nim v minulosti významná ložiska jílovského 

revíru a celá oblast neoproterozoického vulkanosedimentárního komplexu a 

přilehlých částí granitoidů středočeského plutonického komplexu (Štěchovice, 

Novoknínsko, Smolotely, Kasejovice-Bělčice). V rámci středočeské 

metalogenetické zóny, podle členění Morávka et al. (1992), byl v 70. Až 90. 

letech minulého století rozsáhlým geologickým průzkumem zlatonosných ložisek 

vymezen nový revír Čelina-Psí hory. V revíru byla otevřena nová ložiska 

žilníkového typu s jemnozrnným zlatem Čelina, Mokrsko a Mokrsko – východ 
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s celkovým potenciálem zlata 131 t, z toho až 100 t na nejvýznamnějším ložisku 

Mokrsko. 
Další významná jsou žilná ložiska revíru Kašperské Hory, Hartmanice aj. 

situovaná v krystalnických horninách moldanubika v tzv. šumavské 

metalogenetické zóně. Perspektivní oblastí zlatonosného žilníkového až 

vtroušeného zrudnění, je Rožmitálsko s ložiskovým úsekem známým jako 

rožmitálská kra. 
Do této skupiny je také řazen andělohorský revír v Hrubém Jeseníku se 

zlatonosným zrudněním převážně vtroušeného charakteru. 
Vedle výše uvedených hlavních ložisek byla přehodnocena řada menších ložisek a 

výskytů se zásobami zlata do 10 tun (Smolotely, Bělčice aVoltýřov). 
 Ložiska se zlatem nízké ryzosti až elektrem (< 800/1000) a paragenezí Au-As, 

místy s Pb, Cu, Zn sulfidy, jsou vyvinuta v krystalnických horninách českého a 

moravského moldanubika. V křemenné a křemenkarbonátové žilovině jsou 

přítomny zejména pyrit a arzenopyrit, místy přistupuje polymetalická 

mineralizace s vyššími obsahy stříbra. Zlato je nejčastěji jemnozrnné, často 

vzácné na pyrit a arzenopyrit, ojediněle se vyskytuje i v makroskopické velikosti. 
Nejvýznamnějším představitelem tohoto typu je ložisko Roudný u Vlašimi. 

V jižním pokračování blanické brázdy je situované menší ložisko Dobrá Voda u 

Českých Budějovic. Další drobnější ložiska se vyskytují v jižních Čechách u 

Písku, Vodňan a u Předína na jižní Moravě. 
 Ložiska Au-Sb formace těžená v minulosti na zlato a antimon dosahovala vrcholu 

těžby na přelomu 19. A 20. století. Jejich nejvýznamnější představitelem je revír 

Krásná Hora- Milešov, situovaný v porfyrickém granodioritu centrální části 

středočeského plutonického komplexu. [15] 
 

2. Stratiformní sulfidická ložiska se zlatem 
Stratiformní polymetalická ložiska, uložená ve vulkanosedimentárních 

komplexech devonského stáří v Jeseníkách, byla v minulosti významným zdrojem 

produkce zlata na území ČR. Rozsáhlý revír Zlaté Hory je hlavním představitelem 

ložisek ložního typu s komplexními rudami Cu, Pb, Zn a převážně nízkými 

obsahy zlata okolo 1 g/ t. Zlato je zde hrubozrnnější a častý je výskyt velkých 
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makroskopických zlatinek. Rudy polymetalických rud byly hlavním předmětem 

těžby ve druhé polovině 20. století. Vyšší obsahy zlata jsou vázané na tektonicky 

porušené zóny nebo na křemenné žíly. [15] 
 
Rozsypová ložiska 
Postvariský platformní vývoj Českého masivu vedl ke vzniku plošně rozsáhlých 

zlatonosných paleorozsypů v sedimentech permokarbonských pánví. V souvislosti 
s výraznými vertikálními pohyby koncem terciéru a počátkem kvartéru, došlo 

k druhotné koncentraci zlata z rozrušených vrchních části primárních ložisek a 

jeho koncentraci v aluviálních a eluviálních rozsypech. V severovýchodní části 

Českého masivu se na této druhotné akumulaci zlata podílel i transport vlivem 

kontinentálního ledovce. [15] 
 

Tabulka 1: Přehled významných ložisek Au-rud na území ČR. [15] 
Č.  

zákresu Číslo  SurIS Název ložiska Zdroj suroviny  (hornina /rud) Doprovodné suroviny a jejich 
význam 100 3202801 Prostřední Lhota-

Čelina Au-žilné,Au-ruda, scheelit W 
171 3099900 Zlaté Hory-

východ Au-ryzí, chalkopyrit, galenit, pyrit,Ag-ruda, 
sfalerit, sirníky 

Ag 
169 5258100 Zlaté Hory-západ chalkopyrit, galenit, pyrit, Ag-ruda, Au ruda Ag 
64 3163400 Modlešovice Au-ruda - 84 3251800 Smololety- Horní 

Líšnice arzenopyrit, Au-ryzí, Au-ruda - 
110 3125300 Jílové u Prahy Au-žilné, Au-ruda - 153 3252700 Břevenec Au-ruda - 165 3252800 Mikulovice u 

Jeseníka Au-ryzí, staurolit - 166 3238900 Suchá Rudná-
střed Au-žilné, Au-ruda - 168 3252900 Zlaté Hory-Zlatý potok Au-ryzí, Au-ruda - 
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Tabulka 2: Přehled zásob Au na významných ložiskách ČR. [15] 
Č. 

zákresu Číslo SurIS Název ložiska Zásoby vykazované 

jako zlatonosná ruda Zásoby vykazované jako zlato - kov 
      kt kovnatost  (g/ t) kg 

100 3202801 Prostřední Lhota-
Čelina 7917 1,58 12504,3 

171 3099900 Zlaté Hory-východ   0,949 1957,3 169 5258100 Zlaté Hory-západ       64 3163400 Modlešovice     138,5 
84 3251800 Smolotely-Horní 

Líšnice 355 2,8 992,9 
110 3125300 Jílové u Prahy 3225 2,34 7540 153 3252700 Břevenec   0,186 152 
165 3252800 Mikulovice u 

Jeseníka   0,563 52 
166 3238900 Suchá Rudná-střed 1380 2,32 3204 
168 3252900 Zlaté Hory-Zlatý potok   0,48 26 

 
4.1.4 Využití drahého kovu 
Zlatavý kov se stal významným materiálem v mnoha moderních aplikacích a hraje 

důležitou roli v rozvoji průmyslové a ekonomické činnosti. Zlato, jako i jiné kovy, se stalo 
nedílnou součástí našeho každodenního života. Tento materiál je nezbytný k zajištění 

spolehlivosti mnoha výrobků, od zubního lékařství až po letadlové motory. Už v prvodobí, 

kdy se zlato využívalo zejména ve šperkařství, jeho mimořádné schopnosti a výjimečné 

vlastnosti umožnily širokou škálu uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, mezi které 

můžeme začlenit ekonomiku, medicínu, výzkum vesmíru a další. [10], [19] 
 

 Ve šperkařství 
Zlatý materiál se využívá především na výrobu šperků a to zejména ve formě 

slitin se stříbrem, mědi, zinkem, palladiem i niklem. Ryzí zlato, jako samotné, je 

příliš měkké a šperky z něj vyrobené by se nehodily pro praktické použití. Příměsi 

palladia a niklu nejvíce zbarvují vzniklou slitinu, díky čemuž vzniká v současnosti 

moderní bílé zlato, znázorňující Obrázek 2. Ryzost neboli obsah zlata 
v klenotnických slitinách se vyjadřuje v karátech. [5], [10] 
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Obrázek 2: Šperky z ryzího a bílého zlata. [10] 

 
 Zubním lékařství 

Zlato je již dlouhou dobu součástí většiny dentálních slitin, tudíž materiálů, 

sloužících v zubním lékařství jako výplně zubů, které jsou napadané zubním 

kazem nebo na konstrukci můstků a jiných použití. Proč je vhodný zejména tento 

prvek? Důvodem je především zdravotní nezávadnost zlata, jež je natolik 

chemicky interní, že ani po mnoholetém působení poměrně agresivního prostředí 

v ústech nepodléhá korozi. Zajisté nelze aplikovat zlato samotné, je příliš měkké, 

a proto se využívá kombinace s jeho slitinami především s mědí, stříbrem, 

palladiem, zinkem, cínem, antimonem. Možné je také využití slitin obsahující 

indium, rhodium nebo platinu. [10] 
 

 Využití ve strojírenství 
Jak je známo koroze způsobuje znehodnocení materiálu, nanesením velmi tenkého 

zlatého filmu na povrch kovu se zajistí jeho účinné ochránění. Zlacení kovových 

materiálů se provádí elektrolytickým vylučováním zlata na příslušném kovu, který 

je ponořen do zlatící koupele. Tenký zlatý film se také nanáší na okna letadel, aby 

došlo ke snížení slunečního záření a aby se zabránilo jejich namrzání. [10] 
 

 Zlato v elektrotechnice 
Díky své výtečné elektrické vodivosti a inertnosti vůči vlivům prostředí se často 

používá v mikroelektronice a počítačovém průmyslu. Hlavním polem působnosti 

je zde především zajištění dlouhodobé a bezproblémové vodivosti podstatných 
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spojů v počítači. Vzhledem k těmto účelům se příslušné kontaktní povrchy 

elektrolyticky pokrývají tenkou zlatou vrstvou. [10], [11] 
 

 V potravinářském i sklářském průmyslu 
Zlato je možné použít jako potravinářské barvivo E 175, které se využívá 

k barvení čokolád, likérů či cukrovinek. 
Pozadu nezůstává ani sklářský průmysl, ve kterém se zlatavý kov uplatňuje 

k barvení nebo zlacení skla. Na povrch skleněného objektu se nejprve štětečkem 

nanáší roztok komplexních sloučenin zlata v organické matrici. Po vyžíhání se 

organické rozpouštědlo vypaří a na skleněném povrchu zůstane stálá kresba. [10] 
 
4.1.5 Cenový vývoj zlata z ekonomického hlediska 
Zlato je považováno za kov, který si dlouhodobě uchovává svou hodnotu. 

Investoři ho proto vyhledávají ve zvýšené míře, obávají-li se nárůstu inflace. To následně 

způsobuje zvýšení jeho ceny. V období, kdy dochází k finanční a politické nejistotě, je 

zlatavý kov lákadlem pro fondy, centrální banky i drobné investory. 
Skutečnost, že cena zlata úzce souvisí se světovou ekonomickou situací, dokládá i 

to, že soukromí investoři jej kupovali ohromné množství v roce 2008, kdy vrcholila krize 
finančních trhů. Podle CPM Group nakoupili 41,7 milionu uncí a v roce 2009 to bylo 37 
milionů uncí. Dokonce i centrální banky v roce 2009 nakupovaly více zlata, než ho 

prodaly, i přestože posledních několik desítek let do doby, než přestal platit tzv. zlatý 

standard (krytí měn zlatem), své zlato ve velkém množství prodávaly. 
Posledních deset let cenová relace zlata narůstá. Dokud bude ekonomická situace 

nestabilní, bude zlato stále vyhledáváno investory, poptávka po něm poroste a s tou poroste 
i jeho cena.  Ke zvyšování ceny dochází také díky nízkým úrokovým sazbám. Ty totiž 

zpravidla zvyšují atraktivitu aktiv bez úrokového výnosu, mezi něž patří i zlato. Další 

důvod, proč dochází k zvyšování ceny zlata, souvisí s poklesem dolarů. Dle odborníků 

cena zlata zřejmě poroste, i když dolar přestane oslabovat nebo i přechodně zpevní. 

Významnou roli hrají centrální banky, které vystupují, jak na straně nabídky, tak na straně 

poptávky na trhu se zlatem. [12] 
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Stejně jako zlato je v korunách více vypovídající i cena za gram a je přirozenější 

než za trojskou unci. Ve střední Evropě je spíše zavedena metrická soustava. V dřívější 

době se ve světě obchodovalo se zlatem především v uncích. Světově se dnes obchoduje 
v gramech i v uncích, což i znázorňuje Obrázek 3. Aktuální cena zlata v korunách je podle 

burzy právě 1026.07 Kč / gram. [11], [12] 
4.2 Další těžené suroviny 

Mimo zlata byly na Zlatohorsku v letech 1965 až 1993 těženy další kovy, mezi 

které se řadí: 
 Měď   11000 tun 
 Zinek     9023 tun 
 Olovo        395 tun 
 Stříbro  0,746 tuny  

 
4.2.1 Měď  
Tento prvek je známý už od dob starověku. Měď je měkký, kujný, tažný a 

ušlechtilý kov načervenalé barvy, který výborně vede elektrický proud. Na vzduchu je 

Obrázek 3: Cena zlata za období 4 let. [11] 
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málo stálý, ve vlhkém prostředí se působením kyslíku, oxidu uhličitého a vzdušné vlhkosti 

pokrývá tenkou vrstvičkou, která se nazývá měděnka (CuCO3 . Cu(OH)2). 
Výskyt: ryzí měď se v přírodě nachází vzácně, vyskytuje se převážně ve sloučeninách. 

Nejčastěji se objevuje ve formě sulfidů, mezi něž patří například chalkosin nebo 

chalkopyrit. Tento kov se řadí také mezi biogenní prvky, protože je součástí hemocyaninu 

obsaženého zejména v krvi měkkýšů, ale nalezneme jej i v lidském organismu. 
Použití: měď je po železu a hliníku třetím nejhojněji využívaným kovem. Jelikož je tento 
prvek velmi dobrým vodičem elektrického proudu používá se hlavně na výrobu různých 

vodičů. V elektrotechnice na dráty, antény, vinutí cívek elektromotorů a transformátorů. 

Měděný plech je vhodný na umělecké práce a jako střešní krytina. Asi polovina 
vyrobeného množství mědi se spotřebovává na přípravu slitin, z nich nejdůležitější jsou 

mosazi a bronzy. Právě slitinu mědi se zinkem tvoří mosaz, se, které se vyrábí kování. 

Slitina mědi s cínem je bronz, používaný na ložiska, ozubené kola, zvony, sochy i mince. 
Mezi další průmyslově využívané slitiny mědi patří beryliové bronzy s vysokou tvrdostí, 

pevností a odolností proti korozi, používané pro nejiskřící nástroje a ložiska. Niklové a 

manganové bronzy jsou používané jako mincovní kovy a pro lékařské nástroje a chemické 

zařízení. [8], [13], [14] 
4.2.2 Zinek 
Jedná se o modrobílý a neušlechtilý kov, který je křehký, na lomu krystalický a 

lesklý. Na vzduchu je stálý a pokrývá se tenkou vrstvičkou oxidu zinečnatého (ZnO). 

Zinek přímo reaguje se sírou, halogeny i dalšími nekovy. Je známý už více než 3000 let. 

Všechny jeho sloučeniny jsou jedovaté. 
Výskyt: v přírodě se zinek objevuje pouze ve sloučeninách. Nejznámější a hlavní rudou je 

minerál sfalerit a poté i kalamín. Zinek je však i biogenní prvek a vyskytuje se tedy i 

v živých organizmech, převážně jako součást různých enzymů. 
Použití: dobře odolává proti atmosférické korozi, benzínu a olejům, tudíž největší část 

těžby zinku jde na antikorozní povlaky ocelí, plechu, drátů a lan. Ze zinku jsou vyráběny 

elektrody galvanických článků, karburátory aut, objímky žárovek apod. Také je důležitou 

součástí mosazí (Cu slitiny s 20 – 50 % Zn). Používá se při výrobě suchých článků, 

nejčastěji v kombinaci zinek/ uhlík. Oxid ZnO se používá jako zinková běloba, dobrá krycí 
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barva, která má antiseptické účinky. Chloridem ZnCl2 se impregnují železniční pražce a 

dřevěné sloupy proti hnilobě. [13], [14] 
4.2.3 Olovo 
Olovo je lesklý, kujný, tažný a dobře tvarovatelný stříbrošedý kov, který se dá 

krájet nožem. Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvičkou oxidu olovnatého (PbO), který jej 

dále chrání před další oxidací. Znali ho už staří Egypťané, Řekové, Féničané a Indové. 

Olovo a všechny jeho sloučeniny jsou jedovaté. 
Výskyt: ryzí olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně. Převážně se váže ve 

sloučeninách, jeho nejvýznamnější rudou je galenit, ze kterého se stříbrošedý kov 

nejčastěji vyrábí. 
Použití: nejvíce olova se spotřebuje na výrobu akumulátorů, využívaných zejména 

v automobilovém průmyslu. Dále se z něj produkují odpařovací pánve na výrobu kyseliny 

sírové, kontejnery na radioizotopy a cihly proti rentgenovým a radioaktivním zářením. 

Průmyslový význam mají také slitiny olova. Měkké pájky neboli slitiny s teplotou tání do 

500 °C, jsou nejčastěji slitiny olova s cínem. Používají se pro spoje přístrojů, nádob a pro 

elektrotechnické účely. Ložiskové kovy jsou často slitiny soustavy Pb-Sb-S.  V minulosti 
se hojně využívala liteřina - slitina olova s 11 až 24 hm. % Sb a přídavkem Cu, Cd a As 

pro odlévání tiskařských typů. [7], [13], [14] 
4.2.4 Stříbro 
Po celou historii stříbro slouží lidstvu jako měnový kov. Po zlatě je tento prvek 

nejstarším známým drahým kovem. Stříbro je lesklý a ušlechtilý kov bílé barvy 

vyznačující se nejlepší elektrickou a tepelnou vodivostí. Z mechanické i metalurgické 

stránky je velmi dobře zpracovatelný, má dobrou kujnost a dobře se odlévá. Na suchém 

čistém vzduchu je neomezeně stále. Stačí však i velmi nízké množství sirovodíku, aby 

stříbro začalo černat. Tento jev je zapříčiněn vznikem vrstvy sulfidu stříbrného na jeho 

povrchu. 
Výskyt: v přírodě se stříbro nejčastěji nachází ve sloučeninách, ale může se ovšem 

vyskytovat i v ryzí podobě. Je součástí sulfidických rud, z nichž nejvýznamnější je 

argentit- Ag2S neboli leštěnec stříbrný. Stříbro také doprovází rudy olova, mědi, niklu a 
zinku, při jejichž výrobě se získává jako vedlejší produkt. 
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Použití: v klasických fotografických materiálech se používají halové sloučeniny stříbra, 

které jsou nestálé a rozkládají se slunečním světlem. V historii mělo velký význam 

v primární ekonomice států jako telurový kov a v mincovnictví, nyní se používá jen 

omezeně na pamětní ražby. Využívá se při výrobě ozdobných předmětů, ke stříbření 

zrcadel, při výrobě baterií Ag-Zn a Ag-Cd s vysokou kapacitou a jako materiál k přípravě 

zubního amalgámu. Stříbro se vyznačuje dezinfekčními účinky, proto se používá také při 

čištění vody. [8], [10], [13] 
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5 TECHNOLOGIE ÚPRAVY VYTĚŽENÉ RUDY VE ZH 
K základním procesům úpravy patřily v daných podmínkách drcení a mletí, 

flotace a pomocné operace – odvod flotačních hlušin z úpravny, sušení koncentrátu a jeho 
expedice. Zpracování monometalické rudniny probíhalo podle schématu, které uvádí 

Obrázek 4. 

 
Obrázek 4: Technologické schéma úpravny pro zpracování monometalické rudniny. [2] 
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5.1 Drcení a mletí 
Základní drtírna byla umístěna v dole v bezprostřední blízkosti skipové těžní jámy 

5. patrem. Byla osazena ostroúhlým kuželovým drtičem 1055, výrobce Přerovské strojírny, 

kam vstupovala rubanina o kusovitosti 500 mm z centrálního zásobníku a byla drcena na 
velikosti 130 mm. Později byl tento kuželový drtič vyměněn za čelisťový drtič DJC 1000 x 

1000 typ 1036 s výstupem 150 – 180 mm. Tímto způsobem drcená ruda padala do 20 m3 
zásobníku nad plnící stanicí skipu. Odtud byla napouštěna do odměrné nádoby, která 

složila k odměření množství materiálu a k jeho nasypání do skipu, tím posléze byla 

dopravována na povrch. 
Z dopravní nádoby se vytěžená ruda vypouštěla ve vyprazdňovací stanici skipu, 

která byla umístěna nad úrovní sekundární drtírny v těžní věži, do malého zásobníku, ze 

kterého byla napouštěna na elektromagnetický vibrační rošt s roztečí roštnic 60 mm. 

Přepad roštu 60 – 130 mm byl drcen v čelisťovém drtiči V8 – 2N, propad roštu pod 60 mm 

se třídil a zároveň odvodňoval na třídiči Mogensen, odkud frakce + 40 mm byla drcena 
spolu s výstupem čelisťového drtiče V8 – 2N na kuželovém drtiči Symons 1044 na 

zrnitosti pod 40 mm. Frakce 4 – 40 mm se odváděla z třídiče Mogensen spolu s výstupem 

Symonsu – 40 mm do dvou velkoobjemových zásobníků jako vsázka do tyčových a 

kulových mlýnů. Nejjemnější materiál 0 – 40 mm odcházel z třídiče Mogensen s vodou 
potrubím jako přídavná voda do mlýnů. 

Mletí rudy se dělilo na dvě samostatné mlecí linky. Před vstupem do tyčových 

mlýnu byla ruda hmotnostně sledována vážením z pásu. Každá z obou mlecích linek byla 

osazena tyčovým mlýnem TM 20/30 (což znázorňuje Obrázek 5) kam vstupovala ruda se 
zrnitostí pod 40 mm. Tento první mlecí stupeň představoval hrubé mletí na zrnitosti pod 

40mm. Rychlost otáčení tyčového mlýnu se rovnala 20 ot. /min. Výtok z tyčového mlýna 

byl čerpán čerpadlem MAPE 100 do dvou vedle sebe řazených třídících hydrocyklonů o 

průměru 500 mm, které odtřiďovaly hrubší materiál do dvou paralelně řazených kulových 

mlýnů GM 20/30, odkud vycházel rmut o zrnitosti 40 -50 % pod 0,075 mm a o zahuštění 

900 až 1300 g.dm-3. Tento rmut se třídil v uzavřeném cyklu na výše uvedených 

hydrocyklonech, odkud vystupoval sliv o zrnitosti 60 – 70 % pod 0,0075 mm a o zahuštění 

500 g.dm-3 přímo jako vstupní rmut do základní flotace. Mlýnice dosahovala výkonu až 26 

tun rudy na jednu linku za hodinu, což znamená celkem 52 t.h-1. Pro zvýšení výkonu se 
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používal tzv. 5. kulový mlýn GM 20/30, který pracoval zcela samostatně s výkonem 6 t.h-1, 
a který zvyšoval maximální výkon celé mlýnice na 58 t.h-1. V rámci intenzifikace úpravny 

byla kulová náplň 5. mlýnu nahrazena tyčovou a výmel byl dále zpracováván v kulových 

mlýnech obou linek. V roce 1965 – 1966 se zkoušelo pryžové vyložení mlýnů švédské 

firmy TRELLEBORG, které zásadním způsobem snížilo hlučnost při zachování výkonu 

mletí. I přestože, se vyložení plně osvědčilo, kvůli devizovým nákladům se bohužel 

v dalších létech nemohlo nakupovat. [2] 
 

 
Obrázek 5: Mlecí linka úpravny. [2] 

 
5.2 Flotace 

Základní flotace (znázorňující Obrázek 6) byla tvořena 22 celami typu Mechanobr 

2,8 m3, přičemž první cela se využívala jako agitační nádrž, kam se dávkovaly flotační 

přísady: sběrač KEX (kaliumetylxantogenát) 60 – 80 g.t-1 v 5 % roztoku, pěnič AROMA 

olej (syntetický pine – oil) 20 – 30 g.t-1, vápenné mléko CaO asi 2,8 – 3,0 kg.t-1, na 
hodnotu pH 11 alkalického prostředí, což byla podmínka účinné deprese FeS2. 

Koncentrát základní flotace se vedl na řadu přečistných flotací, tvořených celami 

Mechanobr 1,3 m3, přičemž koncentrát prvních osmi cel základní flotace byl veden přímo 
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do 1. přečistky , zatímco základní koncentrát z 9. až 22. cely základní flotace byl veden do 
1. přečistky přes přečerpávací jímku. Přečisťování koncentrátu jednotlivých přečistek 

probíhalo obvyklým způsobem, to znamená, že pěna přečistky byla vedena do 1. cely 

přečistky následující a z 3. přečistky vycházel koncentrát CuFeS2 o obsahu 20 až 33 % Cu 
při výnosu koncentrátu přibližně 2,7 % hmotnosti a výtěžnosti Cu do koncentrátu nad 90 % 

Cu ze vsázky o kovnatosti 0,55 až 0,65 % Cu. V případě, že nastala nižší kvalita Cu-
koncentrátu v důsledku vyšší přítomnosti pyritu FeS2 byla zařazována do provozu ještě 4. 

přečistka  o 4 celách Mechanobr 1,3 m3, jejíž odpad byl pak vracen do 1. přečistky.  
Odpad základní flotace byl kontrolován kontrolní flotací, složenou z 8 cel 

Mechanobr 2,8 m3, na kterou se dávkovaly flotační přísady KEX jako sběrač v množství 

20 – 30 g.t-1 a olej AROMA jako pěnič v množství 5 – 10 g.t-1. 
Koncentrát z kontrolní flotace odtékal přes čerpací jímku do základní flotace. 

Odpady z první přečistné flotace se odváděly přes čerpací jímku do základní flotace, 

výjimečně při nízké kvalitě koncentrátu zde byly zaváděny také odpady 4. přečistky se 

snahou obohacení vstupního rmutu. Jinak tekly odpady 4. přečistky do vstupu na 1. 

přečistnou flotaci. [2], [20] 
 

 
Obrázek 6: Flotace na úpravně. [2] 
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5.3 Pomocné procesy 
Finální koncentrát CuFeS2 z poslední přečistky se shromažďoval v zahušťovači č. 

1 s přepadem do rezervního zahušťovače č. 2, ze kterého odtékal sliv do zahušťovače č. 3. 

Z něj odtékala vyčeřená voda. Proces odvodňování CuFeS2 koncentrátu probíhal na dvou 

vakuových filtrech typu 20 KT 3. Odvodněný koncentrát byl po zvážení vysypán na 

deponii a tak přepraven k expedici do Kovohutí Krompachy. [2] 
5.4 Výsledky úpravny za období výroby Cu koncentrátu 

V průběhu let 1972 až 1985 byly sledovány hlavní technické údaje, dosažené při 

výrobě Cu koncentrátu. Je možné je charakterizovat takto: 
 Obsah Cu v rudě se pohyboval od 0,666 % až po hodnotu 0,436 % Cu a 

vyznačoval se téměř rovnoměrným poklesem v závislosti na čase. 
 Obsah Cu v koncentrátu klesl podobně, a to od hodnoty 22,99 % Cu až po 17,03 

% Cu. 
 Obsah Cu v odpadech kolísal v rozmezí 0,065 % Cu až po hodnotu 0,044 % Cu. 

Vysoké obsahy Cu v odpadech byly zaznamenány v případech bohaté vsázky, 

zřejmě důsledek krátkého flotačního času. Pokles kovnatosti rudy zapříčinil nižší 
dosahované hodnoty výnosu koncentrátu a výtěžnosti Cu do koncentrátu. 

 Hmotnostní výnos Cu-koncentrátu se pohyboval v rozmezí od 2,70 % do 2,18 %. 
 Výtěžnost Cu do koncentrátu měla sestupnou tendenci ve zřejmé souvislosti se 

stálým poklesem kovnatosti těžené rudy. Od maximální 92, 73 % do minimální 

88,19 %. 
 Obsah drahých kovů Ag a Au v Cu-koncentrátu klesal, u stříbra od 161,3 g.t-1 po 

86,2 g.t-1. U zlata byl pohyb nejasný pro velmi nízký obsah, který se pohyboval 

v intervalech od 54 g.t-1 konc. do 0,37 g.t-1 koncentrátu. 
Všeobecně lze říct, že se těžba rudy pohybovala na úrovni 280 kt.rok-1 a výroba 

mědi v Cu koncentrátu cca na úrovni 1560 t Cu za rok. [2] 
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6 ODKALIŠTĚ 03 VE ZLATÝCH HORÁCH 
6.1 Výběr objektu 

Výběr objektů byl usměrněn zaměřením řešeného projektu TAČR Beta na tzv. 

Vzácné kovy. Projekt byl zahájen 1. 4. 2015 rešeršními pracemi, zaměřující se na 

předběžný výběr vhodných lokalit ke vzorkování a provedení technologických zkoušek. 
Dle fyzické dostupnosti rudního materiálu, přístupu k pozemkům a s respektováním 

k legislativním podmínkám byly upřesněny typy odebíraných vzorků na lokalitách Dolní 

Rožinka, Chvaletice, Zlaté Hory a Rábí. 
Odkaliště č. 3 (03) nacházející se ve Zlatých Horách odpovídá jak potenciálem 

suroviny zlata a stříbra daným historickou těžbou, tak i přístupností a majetkovými 

poměry. Objekt je evidován v databázi Inventarizace uložených míst, evidenční matu 

zobrazuje Obrázek 7 a připojený informační pasport prezentuje Obrázek 8. [15] 

 
Obrázek 7: Topografická situace odkaliště 03 ve Zlatých Horách v Inventarizaci uložených míst. [15] 
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Obrázek 8: Část pasportu odkaliště 03 v registru Inventarizace úložných míst ČGS. [15] 
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6.2 Technické parametry a rekultivace odkaliště 03 
Pro ukládání flotačních hlušin vzniklých při úpravě mono a polymetalických rud 

zlatohorského rudního revíru byla vybudována a provozována tři odkaliště (01, 02 a 03). 

Komplex odkališť závodu zaujímá plochu 64 ha. Na odkališti 01 a 03 bylo uloženo za 

celou dobu provozu úpravny celkem 6984 tis. t. odpadních flotačních písků. 
6.2.1 Technické parametry 

 Plocha odkaliště:    220 000 m2 
 Objem uloženého flotačního odpadu: 7067 tis. m3 
 Doba provozu odkaliště:   1978 až 1993 
 Geologický podklad: štěrky, svahové sutě a pod nimi grafitický fylit devonu 

vranské série, místy drobové břidlice kulmu. 
 Chemizmus odpadů: 78% SiO2, 7,7 % Fe, 6% S, 5,6% Al2O3, 1,5% CaO, 1% 

MgO, 0,05% Cu, 0,02% Zn, 0,01% Pb, 2g.t-1 Ag. 
6.2.2 Rekultivace odkaliště 
Odkaliště 03 sloužilo až do roku 1994 pro ukládání písků z flotační úpravy 

monometalických i polymetalických rud. Odpadní písky flotační úpravny jsou jalovcovým 

materiálem o velmi malé zrnitosti, v němž převládají kvarcity, slídnaté břidlice a pyrit. 

Zatímco obsahy užitkových kovů jsou velmi nízké.  
V souvislosti s realizací útlumového programu, který počítal s ukončením těžby 

na lokalitě Zlaté Hory v roce 1994, byla v roce 1993 zahájena projekční příprava 

rekultivace odkaliště 03. Projektovou dokumentaci na rekultivaci odkaliště 03 vypracoval 

ETMING s. r. o. Přerov. Rekultivace odkaliště 03 pak byla součástí pánu likvidace IV. 

etapy, projednaného a schváleného ve smyslu požadavku báňských předpisů Obvodním 

báňským úřadem Brno. Po projednání bylo dne 2.3 1994 vydáno stavební povolení MěÚ 

Zlaté Hory, odborem výstavby a ŽP a stavba byla tedy zahájená. 
Rekultivace spočívala v rozsáhlé úpravě horní plochy odkaliště a úpravě svahů 

hráze. Na plochu a svahy byla navezena a rozprostřena hlušina z odvalů štoly Mír, 

Odvodňovací štoly, Pomocné jámy a Úvodní úpadnice. Celá horní plocha byla dále zakryta 

zhutněnou vrstvou minerálního těsnění o tloušťce 0,4 m a následně vrstvou podorniční 
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zeminy v mocnosti 0,4 m. Na upravené svahy byla navezena podornice ve vrstvě 0,6 m. Na 

okraji horní plochy odkaliště a jejím středem byly vybudovány odvodňovací příkopy, které 

sváděly srážkové vody do systému, vybudovaného podél severního svahu odkaliště. 

Následně byla provedena na celé horní ploše odkaliště a svazích biologická rekultivace 

výsadbou stromů a keřů v modulech. Ve dne 14. 4. 2000 byla stavba „Rekultivace 

odkaliště 03“ ukončena. [15] 
6.3 Provedené technické práce v rámci projektu TAČR Beta 

Vrtnou prací bylo ovzorkováno odkaliště Zlaté Hory osmi spirálovými vrty o 

celkové metráži 51 m. Interval podrobného vzorkování byl 20 cm, pro technologie byly 
odebírány vzorky po 1 m segmentech. Po geologické dokumentaci vrtného materiálu se 

zde celkově odebralo 103 vzorků + 2 sloučené vzorky, pro geochemické a mineralogické 

vyhodnocení a 35 vzorků pro technologické vyhodnocení. 
Vrty byly provedeny počátkem září 2015 vrtnou soupravou ČGS SIG – Mounty 

2000/91 H (93H) se šnekovým vrtákem. Vzhledem k charakteru materiálu a naražené 

vodní hladině byla dosazena maximální odběrová hloubka 10 m. Sypké vzorky byly 

postupně odebírány ze šneku a ukládány do vzorkovnice. Po provedení popisu a 

fotografické dokumentace byly vzorkovány po 20 cm segmentech metodou bodové rýhy. 

Zbytek profilu se rmutem byl po 1 m segmentech sesypán na technologické vzorky. [15] 
6.4 Charakteristika odpadního materiálu z odkaliště ZH 

Materiál, který se nachází na odkališti 03 na lokalitě Zlaté Hory, představuje 

flotační odpady z flotace polymetalických i monometalických rud s obsahem zlata. Pro 
celkovou charakteristiku materiálu odkaliště byl proveden vrtný průzkum (ČGS Praha) a 

na institut hornického inženýrství a bezpečnosti byl pro technologickou charakteristiku 

předán materiál z 5 vrtů včetně jejich chemických složení, celkem tedy bylo předáno 38 
vzorků z odkaliště č. 3. 

Důležitým parametrem pro možnosti technologického zpracování odpadního 

materiálu jsou mineralogické údaje, zjištěné semikvantitativním RTG vyhodnocením, 

prezentovaným údaji, které obsahuje Tabulka 3. 
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Tabulka 3: Semikvantitativní mineralogické složení rmutů z odkaliště Zlaté Hory. [15] 

 
 
Z výše uvedeného vyhodnocení vyplývá, že pyrit jako hlavní nositel zlaté 

mineralizace ve Zlatých Horách je přítomen v množství 1-2, 8 %, křemen tvoří cca 60 až 

77 % zbytkové hmoty. Slídové (jílové) minerály mohou dosahovat až 20 % hm. %, což je 

signálem pro odplování rmutu před úpravou. [8], [15] 
 

 Pyrit FeS2, jak už bylo zmíněno, je nejčastějším rudním minerálem u Zlatých 

Hor, často obsahuje drobné inkluze zlata. V dutinách vytváří relativně dokonalé 

krystaly, dosahující velikosti až 1,5 cm. Jeden z dokonalých krystalů je možné 
shlédnout na vzorku, který uvádí Obrázek 9 a ten pochází z ložiska Východ. [1] 

 
Obrázek 9: Dokonalý krystal pyritu o velikosti 1,5 cm v kvarcitu, ložisko Východ. [1] 
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 Křemen SiO2 patří na Zlatohorsku k nejrozšířenějším minerálům, nejčastěji tvoří 

zrnité agregáty v různých horninách anebo také se sulfidy. Krystalované ukázky 

jsou méně běžné, zvláště pokud jsou složeny z větších krystalů křišťálu. Zajímavé 

vzorky krystalovaného křemene byly nalezeny na ložisku Hornické skály, kde 

dosahovaly výjimečně délky 10 cm a na vzorcích byly v paragenézi s pyritem, 
chloritem, kalcitem, ankeritem a živci. Ukázku křemene z ložiska Hornické skály 

umožňuje vidět Obrázek 10. [1], [13] 

 
Obrázek 10: Krystal křemene dlouhý 25 mm s tmavými zrny pyritu. [1] 

 
 Dioktaedrická slída – Muskovit KAl2(Si3Al)O10(OH)2 patří mezi nejrozšířenější 

minerály. Nachází se především v žulách a v pegmatitech, kde vytváří lupenité, 

často pseudohexagonální krystaly (viz. Obrázek 11) velké až několik decimetrů 

čtverečních. Vyskytuje se i v krystalických břidlicích, svorech a dalších 

horninách. [1], [13] 

 
Obrázek 11: Drúza dokonale omezených lupenitých krystalů muskovitu na křemeni. [1] 
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 Chlorit člen skupiny hydratovaných Fe-Mg fylosilikátů komplexního složení a 

nejednotného názvosloví. Nejčastějšími představiteli jsou klinochlor a pennin. 

Chlority jsou lupinkovité, většinou zelené minerály, tvořící např. chloritické 

břidlice (Obrázek 12). Často vznikají druhotně, takzvanou chlorilizací, jež 

postihuje zejména feromagneziové minerály, především biotit. Tato chloritizace 

může být v podstatě způsobená autometamorfózou, tj. působením plynů a roztoků 

v chladnoucím magmatu na již vykrystalizované minerály. Dále se chlority 

vyskytují na nízkoteplotních hydrotermálních žilách alpského typu. [1], [8] 
 

 
Obrázek 12: Chloritická břidlice. [1] 

 
 Plagioklasy (Na-Ca živec) – sodný živec (albit) a vápenatý živec (anortit) jsou 

dokonale mísitelné a tvoří plynulou řadu nazvanou plagioklasy. Živce tvoří 

především mimořádně významnou složku magmatitů, jsou hojné v metamorfitech 
a také v některých sedimentech. Poměrně snadno se však rozkládají, a to zejména 

působením plynů a par unikajících z tuhnoucího magmatu, účinky 

hydrotermálních roztoků i povrchového zvětrávání. Živce se těží především 

z pegmatitových žil. [8], [13] 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
Experimentální část diplomové práce je věnovaná zejména gravitačním metodám 

úpravy odpadního materiálu z odkaliště 03, na kterém se prováděly výzkumné práce 

v rámci projektu TAČR Beta. Pozornost je taktéž věnována flotační úpravě. 
7.1 Materiál a metodika 

Z odkaliště 03 Zlaté Hory se technickými pracemi odebralo 38 vzorků odpadního 

materiálu. Tyto sypké vzorky byly přemístěny do laboratoře VŠB s účelem 

technologického vyhodnocení v rámci již výše zmíněného projektu. 
Dodaný materiál byl homogenizován kvartací (Obrázek 13) a následně byl 

podroben základní mokré granulometrické analýze, která se provedla na sítě o okatosti 63 

µm. Výsledky provedené granulometrické analýzy a zároveň průměrné obsahy Au, uvádí 
Tabulka 4. Vzorky byly analyzovány v laboratoři České geologické služby. Tam také 

proběhlo mineralogické stanovení dodaných vzorků (Tabulka 3). 
Dle obsahu Au, které uvádí Tabulka 4, bylo dále vybráno 12 vzorků s největšími 

hodnotami zlata a ty byly podrobeny další granulometrické analýze. Zrnitostní složení bylo 

stanoveno třídícím rozborem za mokra na soustavě sít okatosti 63 µm, 80 µm, 100 µm, 200 
µm, 250 µm. Tabulka 6 zobrazuje výsledky sítové analýzy. Chemické složení (obsah Au) 

těchto 12 vzorků bylo stanoveno metodou AAS na Institutu hornického inženýrství a 

bezpečnosti. Výsledky s obsahy zlata udává Tabulka 5. 
Pro laboratorní zkoušky gravitačních metod byly vytipovány, podle největších 

obsahů zlata dvanácti vzorků, 4 primární a 2 sekundární vzorky. Tři primární vzorky byly 
dále využity i k flotačnímu rozdružování. Vzorky byly znovu podrobeny mokrému třídění 
(Obrázek 14) na sítě o okatosti 63 µm, vzhledem k tomu, aby byl materiál co 
nejjemnějšího charakteru pro následné zpracování. 
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Obrázek 13: Kvartace materiálu z Odkaliště 03. 

 

 
Obrázek 14: Třídění za mokra na sítu o okatosti 63 µm. 

 
7.2 Separační metody 

7.2.1 Gravitační rozdružování v odstředivém poli 
Rozdružování v odstředivém poli bylo provedeno s použitím odstředivého 

rozdružovače KNELSON KC-MD3 (Obrázek 15). Tento separátor se především využívá 

pro separaci zlata popřípadě těžkých minerálů.  
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Rozdružovač se skládá z vertikálně obráceného perforovaného kužele, z vnitřní 

strany osazeného horizontálními žebry, který je připevněn k rotoru v nádobě, kde je 

přiváděna tlaková voda. Rychlost otáček a průtok vody jsou regulovatelné. Počet otáček u 

použitého laboratorního přístroje KNELSON KC-MD3 může dosahovat od 0 - 2300 min-1 
a průtok vody leze nastavit v rozmezí 0 – 15 dm3.min-1. Maximální hodnota odstředivého 

zrychlení je stanovena 120 G. 
Parametry použité pro gravitační rozdružování v odstředivém poli: 
 Odstředivé zrychlení 60G 
 Průtok fluidizační vody 3,5 dm3.min-1 
 Rychlost podání  0,2 kg.min-1 

Materiál, jejž se nachází v sypkém stavu nebo ve formě suspenze, je přiváděn do 
spodní části rotujícího kužele. Dovnitř kužele je přiváděn tlakový proud vody, který působí 

proti již působící odstředivé síle v rotačním kuželu, a tím dochází ke vzniku fluidní vrstvy. 

V této vrstvě se zachytávají lehčí částice materiálu, které jsou vynášeny vzhůru a přepadem 

odchází do odpadu. Těžší částice mají díky odstředivé síle dostatečnou energii, aby fluidní 

vrstvou prošla a zachytila se v drážkách kužele. Po skončení cyklu se kužel vyjme a 

koncentrát se vypláchne proudem vody a podrobí se potřebné analýze. [16], [17], [18] 

 
Obrázek 15: Laboratorní přístroj KNELSON KC-MD3. 
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7.2.2 Gravitační rozdružování v horizontálním proudění vody 
Metoda separace byla provedena za použití záchvějného splavu HOLMAN-

WILFLEY (Obrázek 16). Řadí se k nejstarším gravitačním způsobům úpravy surovin. 

Tento způsob rozdružování se aplikuje na materiál o zrnitostní třídě 0,03 – 3,0 mm, ve 
zvláštních případech až do 6,0 mm. 

Rozdružování probíhá na nakloněné obdélníkové splavné desce, která je pokrytá 

lištami osazenými kolmo na směr stékání rmutu. Splavná deska se pohybuje 

v horizontálním směru – výkyvy s určitou amplitudou a frekvencí. Surovina a rozdružovací 

voda se přivádí na horní okraj splavné desky. Zrna s větší hustotou klesnou k povrchu 
splavu. Jejich výsledný směr pohybu je ovlivněný a to spíše silou tření o podložku než 

vztlakovou silou. Na splavu byl upravován materiál o zrnitosti pod 0,2 – 05 mm a 
k rozdružování byla použita výměnná splavná deska, která se používá ke zpracování 

jemnozrnných materiálů. [16], [17] 
Parametry použité k separaci na splavu: 
 Vibrace    120 ot.min-1 
 Průtok vody (přívod)  3 l/min   
 Splavná deska   16 l/min. 
 Rychlost podání   0,2 kg.min-1 

 

 
Obrázek 16: Záchvěvný splav HOLMAN-WILFLEY. 
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7.2.3 Flotace 
Je separační metoda založená na principu rozdílných chemicko-fyzikálních 

vlastnosti jednotlivých povrchů materiálů určených k rozdružování. Jedná se především o 

rozdílné povrchové napětí povrchů jednotlivých materiálů. Zjednodušeně řečeno jsou 

materiály méně a více smáčivé. [20] 
Flotace byla realizována v laboratorním flotátoru DENVER s vlastním nasáváním 

vzduchu a ručním stíráním flotační pěny (Obrázek 17: Flotátor DENVER s vlastním nasáváním 

vzduchu a ručním stíráním pěny.Obrázek 17). Při této metodě byl použit flotační pěnič 

s obchodním názvem Oreprep F-501 na bázi polyetylenglykolu se spotřebou 70g.t-1. Jako 
flotační sběrače byly postupně testovány butylxantogenát draselný (BXK) ve formě 1% 

roztoku v dávce 150 g.t-1 a sběrač s obchodním názvem Hostaflot M91 (směs 

merkaptobenzthiazolu a dithiofosfátu) v dávce 70 g.t-1. Zahuštění flotačního rmutu bylo 
stanoveno na 250g.dm-3, flotační čas se pohyboval v rozmezí 3-6 minut. Celá flotace byla 

prováděna ve flotační cele objemu 1 dm3, při nastavení otáček na hodnotu 800 min-1. 
Flotační zkoušky byly zaměřeny na vliv druhu sběrače a na délce působení flotační doby. 
[16] 

 
Obrázek 17: Flotátor DENVER s vlastním nasáváním vzduchu a ručním stíráním pěny. 
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Produkty experimentů při všech separačních metodách byly zfiltrovány na 

filtrační aparatuře (Obrázek 18), vysušeny v laboratorní sušárně při maximální teplotě 
105°C, zváženy a následně předány k chemickému stanovení obsahu zlata metodou 
atomové absorpční spektrometrie (AAS) na Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. 

U vzorku Z HOD 7 (3-4), který byl podroben gravitačnímu rozdružování v odstředivém 

poli a rozdružování na splavu a zároveň u všech vzorků, jež proběhla flotační úprava, byla 
stanovena RTG difrakce (viz. Přílohy). Všechny laboratorní zkoušky, AAS a RTG metody 
a rovněž fotky přístrojů byly umožněny provést na Institutu geologického Inženýrství HGF 

– TUO v Ostravě. Získané výsledky, byly vyhodnoceny stanovením kovnatostí a výpočtem 

účinnosti i výtěžnosti rozdružování.  

 
Obrázek 18: Filtrační aparatura. 
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Tabulka 4: Výsledky základní mokré granulometrické analýzy a průměrné obsahy zlata. 
VZOREK NADSÍTNÉ PODSÍTNÉ SOUČET ∅ Au 

[%] [%] [%] [%] 
Z HOD 7  (3-4) 36,80 63,20 100,00 0,000067 Z HOD 7  (4-5) 19,04 80,96 100,00 0,000087 
Z HOD 7  (5-6) 22,45 77,55 100,00 0,000058 Z HOD 7  (6-7) 15,96 84,04 100,00 0,000042 
Z HOD 7  (7-8) 12,31 87,69 100,00 0,000028 

Z HOD 8  (2,0-3,0) 43,67 56,33 100,00 0,000015 
Z HOD 8  (3,0-4,0) 50,78 49,22 100,00 0,000133 Z HOD 8  (4,0-5,0) 44,39 55,61 100,00 0,000044 Z HOD 8  (5,0-6,0) 27,31 72,69 100,00 0,000051 Z HOD 8  (6,0-7,0) 18,23 81,77 100,00 0,000095 
Z HOD 8  (7,0-8,0) 21,89 78,11 100,00 0,000026 Z HOD 8  (8,0-9,0) 37,28 62,72 100,00 0,000055 
Z HOD 8  (9,0-10,0) 23,97 76,03 100,00 0,000026 
Z HOD 9  (2,0-3,0) 35,34 64,66 100,00 0,000058 Z HOD 9  (3,0-4,0) 33,27 66,73 100,00 0,000113 Z HOD 9  (4,0-5,0) 16,43 83,57 100,00 0,000037 Z HOD 9  (5,0-6,0) 46,25 53,75 100,00 0,000012 
Z HOD 9  (6,0-7,0) 41,03 58,97 100,00 0,00001 Z HOD 9  (konec vrtu 7m SMĚS) 44,79 55,21 100,00 nebylo stanoveno 
Z HOD 10 (2,0-3,0) 28,95 71,05 100,00 0,000041 Z HOD 10 (3,0-4,0) 16,45 83,55 100,00 0,000034 Z HOD 10 (4,0-5,0) 27,80 72,20 100,00 0,000026 Z HOD 10 (5,0-6,0) 17,13 82,87 100,00 0,000035 
Z HOD 10 (6,0-7,0) 22,54 77,46 100,00 0,000058 Z HOD 10  (6,0-7,0 SMĚS) 38,14 61,86 100,00 nebylo stanoveno 
Z HOD 10 (7,0-7,5) 44,47 55,53 100,00 0,000053 
Z HOD 11 (1,0-2,0) 60,55 39,45 100,00 0,000404 Z HOD 11 (2,0-3,0) 15,76 84,24 100,00 0,000046 
Z HOD 11 (3,0-4,0) 56,82 43,18 100,00 0,000048 Z HOD 11 (4,0-5,0) 26,55 73,45 100,00 0,000099 Z HOD 11 (5,0-6,0) 18,95 81,05 100,00 0,000047 Z HOD 11 (6,0-7,0) 8,85 91,15 100,00 0,000035 
Z HOD 11 (7,0-8,0) 11,15 88,85 100,00 0,00003 
Z HOD 13 (2,0-3,0) 65,79 34,21 100,00 0,00001 Z HOD 13 (3,0-4,0) 28,12 71,88 100,00 0,000048 
Z HOD 13 (4,0-5,0) 16,00 84,00 100,00 0,000031 Z HOD 13 (5,0-6,0) 21,36 78,64 100,00 0,000036 
Z HOD 13 (6,0-7,0) 12,43 87,57 100,00 0,000030 



Bc. Simona Hotová: Charakteristika a možnosti využití materiálu z odkaliště Zlaté Hory  

2017 42  

 
Tabulka 5: Výsledky stanovení Au 12 vytypovaných vzorků. 

vzorek Au (%) 
Z HOD 7 (3-4m) 0,000109 
Z HOD 7 (4-5m) 0,000034 
Z HOD 8 (3-4m) 0,000308 
Z HOD 8 (6-7m) 0,000010 
Z HOD 8 (8-9m) 0,000019 
Z HOD 9 (2-3m) 0,000029 
Z HOD 9 (3-4m) 0,000107 
Z HOD 10 (6-7m) 0,000001 
Z HOD 11 (1-2m) 0,000083 
Z HOD 11 (4-5m) 0,000051 
Z HOD 11 (5-6m) 0,000002 
Z HOD 13 (3-4m) 0,000007 

 

 
Tabulka 6: Výsledky sítové analýzy 12 vytipovaných vzorků. 

Velikost sít Vzorek: Z HOD 7 (3-4) Vzorek: Z HOD 7 (4-5) 
Výnos Podsítné Nadsítné Výnos Podsítné Nadsítné 

[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
<0,063 63,37 63,37 100,00 76,01 76,01 100,00 

0,063 - 0,080 5,22 68,59 36,63 8,27 84,28 23,99 
0,080 - 0,100 5,31 73,90 31,41 4,57 88,84 15,72 
0,100 - 0,200 11,66 85,56 26,10 6,17 95,01 11,16 

>0,2 14,44 100,00 14,44 4,99 100,00 4,99 
∑ 100,00  0,00 100,00  0,00 

Velikost sít Vzorek: Z HOD 8 (3-4) Vzorek: Z HOD 8 (6-7) 
Výnos Podsítné Nadsítné Výnos Podsítné Nadsítné 

[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
<0,063 47,62 47,62 100,00 76,65 76,65 100,00 

0,063 - 0,080 8,13 55,76 52,38 6,47 83,11 23,35 
0,080 - 0,100 9,15 64,91 44,24 5,81 88,92 16,89 
0,100 - 0,200 20,71 85,63 35,09 9,25 98,17 11,08 

>0,2 14,37 100,00 14,37 1,83 100,00 1,83 
∑ 100,00  0,00 100,00  0,00 
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Velikost sít Vzorek: Z HOD 8 (8,0-9,0) Vzorek: Z HOD 9 (2,0-3,0) 
Výnos Podsítné Nadsítné Výnos Podsítné Nadsítné 

[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
<0,063 60,18 60,18 100,00 66,88 66,88 100,00 

0,063 - 0,080 6,29 66,47 39,82 5,64 72,52 33,12 
0,080 - 0,100 6,48 72,95 33,53 7,87 80,39 27,48 
0,100 - 0,200 17,21 90,16 27,05 13,83 94,22 19,61 

>0,2 9,84 100,00 9,84 5,78 100,00 5,78 
∑ 100,00  0,00 100,00  0,00 

Velikost sít Vzorek: Z HOD 9 (3,0-4,0) Vzorek: Z HOD 10 (6,0-7,0) 
Výnos Podsítné Nadsítné Výnos Podsítné Nadsítné 

[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
<0,063 60,73 60,73 100,00 72,82 72,82 100,00 

0,063 - 0,080 8,51 69,24 39,27 5,39 78,21 27,18 
0,080 - 0,100 10,17 79,41 30,76 9,79 88,00 21,79 
0,100 - 0,200 17,43 96,84 20,59 10,04 98,04 12,00 

>0,2 3,16 100,00 3,16 1,96 100,00 1,96 
∑ 100,00  0,00 100,00  0,00 

Velikost sít Vzorek: Z HOD 11 (1,0-2,0) Vzorek: Z HOD 11 (4,0-5,0) 
Výnos Podsítné Nadsítné Výnos Podsítné Nadsítné 

[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
<0,063 59,80 59,80 100,00 69,26 69,26 100,00 

0,063 - 0,080 4,97 64,77 40,20 7,15 76,42 30,74 
0,080 - 0,100 4,89 69,65 35,23 7,50 83,92 23,58 
0,100 - 0,200 9,64 79,3 30,35 11,70 95,62 16,08 

>0,2 20,70 100,00 20,70 4,38 100,00 4,38 
∑ 100,00  0,00 100,00  0,00 

Velikost sít Vzorek: Z HOD 11 (5,0-6,0) Vzorek: Z HOD 13 (3-4) 
Výnos Podsítné Nadsítné Výnos Podsítné Nadsítné 

[mm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
<0,063 80,32 80,32 100,00 70,78 70,78 100,00 

0,063 - 0,080 4,23 84,56 19,68 6,54 77,32 29,22 
0,080 - 0,100 5,59 90,15 15,44 2,17 79,49 22,68 
0,100 - 0,200 7,63 97,78 9,85 6,19 85,68 20,51 

>0,2 2,22 100,00 2,22 14,32 100,00 14,32 
∑ 100,00  0,00 100,00  0,00   
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7.3 Výsledky a diskuze 
7.3.1 Gravitační separace s využitím rozdružovače Knelson KC-MD3 
Pro gravitační separaci v odstředivém poli s využitím rozdružovače Knelson, byly 

použity 4 primární a 2 sekundární vzorky, které byly vytipované podle výsledku obsahu 

Au, jak uvádí Tabulka 5. Experiment byl zaměřen na metodu gravitačního rozdružování s 

vlivem působení koncentračních kuželů na upravovanou surovinu. K dispozici byly 4 
koncentrační kužely:  
 originální s 5 koncentračními cly,  
 kužel bez koncentračních cel,  
 kužel se 4 koncentračními cly 
 kužel s 6 koncentračními cly. 

Primární vzorky: Z HOD 7(3-4), Z HOD 8(3,0-4,0), Z HOD 9(3,0-4,0) a Z HOD 
11(1,0-2,0) byly podrobeny mokrému rozdružování o okatosti 63 µm a následně 

zpracovány na rozdružovači Knelson s originálním kuželem.  Z výsledků, které uvádí 

Tabulka 7 lze konstatovat, že největší výtěžnost Au do koncentrátu (85-88 %) je u vzorku 
Z HOD 7(3-4) 1 a 2 produktu a Z HOD 11(1,0-2,0). Hodnoty zbylých vzorků co se týče 

výtěžnosti a účinnosti ( 30-40 %) jsou si velice podobné a lze říci, že účinnost procesu je 
vcelku úspěšná. 

Další laboratorní zkouška proběhla na sekundárních vzorcích Z HOD 7(4-5) a 
Z HOD 11(4-5) i tyto materiály byly podrobeny základní granulometrické analýze o 

okatosti 63 µm a poté zpracovány na rozdružovači Knelson se střídáním koncentračních 

cel. Působení gravitačního rozdružování a vliv kuželu na materiál zobrazuje Tabulka 8. Při 

srovnání výtěžností a účinnosti mezi těmito produkty je vidět, že se hodnoty od sebe nijak 

zvlášť neliší a tudíž lze konstatovat, že střídání různých druhů koncentračních cel na 

proces nemá až tak významný vliv. Nejlepších výsledků však dosahuje kužel bez 

koncentračních cel, výtěžnost Au do koncentrátu činí 50 % a účinnost okolo 40 %. 
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Tabulka 7: Výsledky rozdružování Knelson s originálním kuželem. 
KNELSON - originální kužel s 5 koncentračními cly 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 

Z HOD 7 (3-4) 
1 [%] [%] [%] [%] [%] 

KONCENTRÁT 0,20 0,00300 85,52 0,20 85,32 
ODPAD 99,80 0,000001 14,48 99,80 -85,32 
PŘÍVOD 100,00 0,00001 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 

Z HOD 7 (3-4) 
2 [%] [%] [%] [%] [%] 

KONCENTRÁT 0,19 0,00300 84,85 0,19 84,67 
ODPAD 99,81 0,000001 15,15 99,81 -84,67 
PŘÍVOD 100,00 0,00001 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 

Z HOD 7 (3-4) 
3 [%] [%] [%] [%] [%] 

KONCENTRÁT 0,30 0,00300 31,43 0,30 31,12 
ODPAD 99,70 0,00002 68,57 99,70 -31,12 
PŘÍVOD 100,00 0,00003 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 8 (3,0-4,0) 

 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 5,69 0,00060 42,01 5,69 36,32 

ODPAD 94,31 0,00005 57,99 94,31 -36,32 
PŘÍVOD 100,00 0,00008 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 9 (3,0-4,0) 

 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 7,46 0,00039 44,02 7,46 36,56 

ODPAD 92,54 0,00004 55,98 92,54 -36,56 
PŘÍVOD 100,00 0,00007 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11  (1,0-2,0) 

 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 12,45 0,00032 88,36 12,45 75,90 

ODPAD 87,55 0,000006 11,64 87,55 -75,90 
PŘÍVOD 100,00 0,00005 100,00 100,00 0,00 

 
 

 



Bc. Simona Hotová: Charakteristika a možnosti využití materiálu z odkaliště Zlaté Hory  

2017 46  

Tabulka 8: Výsledky rozdružování Knelson se čtyřmi druhy koncentračních cel. 
KNELSON – bez koncentračních cel 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 7 (4-5) 

1 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 8,18 0,00024 51,65 8,18 43,48 

ODPAD 91,82 0,00002 48,35 91,82 -43,48 
PŘÍVOD 100,00 0,00004 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11 (4-5) 

1 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 12,25 0,00028 49,42 12,25 37,17 

ODPAD 87,75 0,00004 50,58 87,75 -37,17 
PŘÍVOD 100,00 0,00007 100,00 100,00 0,00 

KNELSON - s 4 koncentračními cly 
Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 

Z HOD 7 (4-5) 
2 [%] [%] [%] [%] [%] 

KONCENTRÁT 5,67 0,00028 35,92 5,67 30,25 
ODPAD 94,33 0,00003 64,08 94,33 -30,25 
PŘÍVOD 100,00 0,00004 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11 (4-5) 

2 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 7,35 0,00036 36,35 7,35 29,00 

ODPAD 92,65 0,00005 63,65 92,65 -29,00 
PŘÍVOD 100,00 0,00007 100,00 100,00 0,00 

KNELSON - s 5 koncentračními cly (originál) 
Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 

Z HOD 7 (4-5) 
3 [%] [%] [%] [%] [%] 

KONCENTRÁT 6,42 0,00036 38,17 6,42 31,75 
ODPAD 93,58 0,00004 61,83 93,58 -31,75 
PŘÍVOD 100,00 0,00006 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11 (4-5) 

3 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 9,85 0,00034 42,64 9,85 32,78 

ODPAD 90,15 0,00005 57,36 90,15 -32,78 
PŘÍVOD 100,00 0,00008 100,00 100,00 0,00 

KNELSON - s 6 koncentračními cly 



Bc. Simona Hotová: Charakteristika a možnosti využití materiálu z odkaliště Zlaté Hory  

2017 47  

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 7 (4-5) 

4 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 5,75 0,00028 46,07 5,75 40,32 

ODPAD 94,25 0,00002 53,93 94,25 -40,32 
PŘÍVOD 100,00 0,00003 100,00 100,00 0,00 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11 (4-5) 

4 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 8,72 0,00037 37,09 8,72 28,36 

ODPAD 91,28 0,00006 62,91 91,28 -28,36 
PŘÍVOD 100,00 0,00009 100,00 100,00 0,00 

 
7.3.2 Gravitační rozdružování na zachvějném splavu 
Jako dodatek k možnostem gravitačního rozdružování byl proveden pokus na 

možnost využití splavu. Použitý byl primární vzorek Z HOD 7(3-4). Výsledky udává 
Tabulka 9. Rozdružováni v horizontálním prouděni vody, bylo uskutečněno pouze 
orientačně, bez podrobnějšího sledování proměnných parametrů laboratorního splavu. 

 
Tabulka 9: Výsledky rozdružování na zachvějném splavu. 

ZÁCHVĚVNÝ SPLAV  0,2-0,5 mm 
Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 

Z HOD 7 (3-4) 
 [%] [%] [%] [%] [%] 

KONCENTRÁT 5,89 0,00200 11,13 5,89 5,24 ODPAD 94,11 0,00010 88,87 94,11 -5,24 
PŘÍVOD 100,00 0,00011 100,00 100,00 0,00 

 
Výsledky rozdružování na splavu jsou podstatně horší, než při odstředivé 

gravitační separaci. Výtěžnost do koncentrátu a účinnost při úpravě na zařízení Knelson je 
několikanásobně vyšší než při této metodě. Ale kovnatost koncentrátu dosahuje podobných 

hodnot, což prokazuje, že je možné použít i tuto separaci pro upravovaný materiál. 
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7.3.3 Flotační úprava 
Při laboratorní zkoušce, která byla provedena flotační metodou, byly použity 

primární vzorky Z HOD 8 (3,0-4,0), Z HOD 9 (3,0-4,0) a Z HOD 11 (1,0-2,0). Tyto 
materiály byly využity i při gravitačním rozdružování v odstředivém poli. Je tedy možné 

obě metody mezi sebou porovnat. V rámci této části práce byl sledován vliv typu sběrače 

na výtěžnost zlata do flotačního koncentrátu a vliv délky flotační doby. Výsledky 
experimentů pro jednotlivý vzorek zobrazují tyto tabulky: Tabulka 10, Tabulka 11 a 
Tabulka 12. 

Tabulka 10: Výsledky flotace u experimentu Z HOD 8 (3,0-4,0). 
FLOTACE - sběrač BXK 150 g.t-1, flotační doba 3 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 8 (3,0-4,0) 

1 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 4,14 0,00020 5,81 4,14 1,67 ODPAD 95,86 0,00014 94,19 95,86 -1,67 

PŘÍVOD 100,00 0,00014 100,00 100,00 0,00 
FLOTACE - sběrač Hostaflot M91 70 g.t-1, flotační doba 3 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 8 (3,0-4,0) 

2 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 11,35 0,00110 82,44 11,35 71,09 ODPAD 88,65 0,00003 17,56 88,65 -71,09 

PŘÍVOD 100,00 0,00015 100,00 100,00 0,00 
FLOTACE - sběrač Hostaflot M91 70 g.t-1, flotační doba 6 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 8 (3,0-4,0) 

3 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 22,28 0,00067 79,35 22,28 57,06 ODPAD 77,72 0,00005 20,65 77,72 -57,06 

PŘÍVOD 100,00 0,00019 100,00 100,00 0,00 
 
Jak je vidět z dosažených výsledků tohoto experimentu, nejlépe na upravovaný 

materiál působí sběrač Hostaflot M91 (70 g.t-1) při flotační době 3 minuty. Výtěžnost Au 

do koncentrátu činí 82,44 % při obsahu Au v koncentrátu 11 g.t-1, což lze považovat za 

uspokojivý výsledek vzhledem k tomu, že se jedná o materiál z Odkaliště Zlaté Hory. 
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Nelze ovšem říct, že by flotační doba s porovnání produktu 2 a 3 nějak zásadně 

ovlivňovala technologický proces. 
 

Tabulka 11: Výsledky flotace u experimentu Z HOD 9 (3,0-4,0). 
FLOTACE - sběrač BXK 150 g.t-1, flotační doba 3 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 9 (3,0-4,0) 

1 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 7,31 0,00015 10,58 7,31 3,72 ODPAD 92,69 0,00010 89,42 92,69 -3,72 

PŘÍVOD 100,00 0,00010 100,00 100,00 0,00 
FLOTACE - sběrač BXK 300 g.t-1, flotační doba 6 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 9 (3,0-4,0) 

2 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 15,56 0,00011 15,56 15,56 0,00 ODPAD 84,44 0,00011 84,44 84,44 0,00 

PŘÍVOD 100,00 0,00011 100,00 100,00 0,00 
FLOTACE - sběrač Hostaflot M91 70 g.t-1, flotační doba 6 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 9 (3,0-4,0) 

3 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 52,50 0,00019 87,50 52,50 35,00 ODPAD 47,50 0,00003 12,50 47,50 - 35,00 

PŘÍVOD 100,00 0,00011 100,00 100,00 0,00 
 
Výsledky Tabulky 11 nejsou příliš uspokojivé. Při tomto experimentu opět lépe 

působil sběrač Hostaflot M91 (70g.-1), výtěžnost Au do koncentrátu dosahuje hodnoty 88% 

a však kovnatost i účinnost jsou zde nižší. Oproti tomu vliv sběrače BXK (150 g.t-1) na 
flotovaný materiál není vůbec příznivý. Dochází k velkým ztrátám Au do odpadu. Příčinou 

mohou být anomálie způsobené zařízením či technologickým procesem. 
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Tabulka 12: Výsledky flotace u experimentu Z HOD 11 (1,0-2,0). 
FLOTACE - sběrač Hostaflot M91 70 g.t-1, flotační doba 6 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11 (1,0-2,0) 

1 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 51,88 0,00028 93,79 51,88 41,91 ODPAD 48,12 0,00002 6,21 48,12 -41,91 

PŘÍVOD 100,00 0,00015 100,00 100,00 0,00 
FLOTACE - sběrač Hostaflot M91 70 g.t-1, flotační doba 3 min 

Vzorek Produkt Výnos Au Výtěžnost Au Výtěžnost jaloviny Účinnost 
Z HOD 11 (1,0-2,0) 

2 [%] [%] [%] [%] [%] 
KONCENTRÁT 44,67 0,00011 68,94 44,67 24,28 ODPAD 55,33 0,00004 31,06 55,33 -24,28 

PŘÍVOD 100,00 0,00007 100,00 100,00 0,00 
 
Hodnoty v této tabulce dokazují, že sběrač Hostaflot M91( 70g.t-1) celkem 

příznivě působí na materiál, který byl dodán z odkaliště, při flotační úpravě. Po srovnání 

výsledku u obou produktů, lze konstatovat, že rozdíly ve výtěžnosti a účinnosti jsou 

vzhledem k okolnostem téměř nepatrné. Přihlédneme-li ke kovnatosti, lepších výsledku 

dosahuje první možnost (cca 3 g.t-1 ), tedy aplikace sběrače Hostaflot M91 při flotační 

době 6 minut. 
7.4 Vyhodnocení 

Při porovnání výsledků mezi gravitačním rozdružováním v odstředivém poli, 

doplňkovém gravitačním rozdružování na splavu nebo flotaci jsou výtěžnosti Au do 

koncentrátu a účinnosti ve většině případů podobné. Nelze tedy s určitosti stanovit, která 

metoda separace pro úpravu materiálu z Odkaliště 03 Zlaté Hory, je nejlepší. Nabízí se 

však možnost aplikovat obě tyto metody, které se mohou doplňovat či kombinovat 

v technologickém procesu. Z hlediska technologické náročnosti se zdá být, ale výhodnější 

použití rozdružování v gravitačním (odstředivém) poli s využitím rozdružovače 

KNELSON. Plyne to zejména z předpokládaných investičních a popřípadě provozních 

nákladů, které by v případě flotační úpravy byly zcela jistě vyšší.  
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8 ZÁVĚR 
Diplomová práce je věnována problematice získávání nerostných surovin 

s obsahem zlata z odkaliště Zlaté Hory. Byla provedená mineralogická a technologická 

analýza odpadního materiálu. Experimentální část je zaměřena na technologické metody, 
mezi něž patří gravitační rozdružování v odstředivém poli a flotační úprava suroviny. 

Vzhledem k charakteru zkoumaného materiálu a výsledkům dosažených při 

gravitačním rozdružování v odstředivém poli či flotační úpravě, je možno konstatovat, že 

zvolené metody separace přinesly očekávané výsledky. Byly získány nebohacené 
koncentráty s obsahem zlata až 30 g/t. Z hlediska možné technologie by bylo dobré vzít 

v potaz nasazení zařízení pro odkalení suroviny, které slouží pro odstranění jemných 

podílů alumosilikátových minerálů, s následnou gravitační separací v odstředivém poli, 

nebo flotační úpravou. 
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FLOTACE - RTG difrakce vzorku Z HOD 9 (3,0-4,0) 
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FLOTACE - RTG difrakce vzorku Z HOD 11 (1,0-1,0) 
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Příloha č. 2  KNELSON- RTG difrakce vzorku Z HOD 7(3-4) 
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Příloha č. 3   SPLAV- RTG difrakce vzorku Z HOD 7(3-4) 
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