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ANOTACE 

Diplomová práce popisuje dnešní využití granátů ve šperkařství, ale především 

v technické praxi, kde mají své pevné místo pro své vynikající vlastnosti. Granáty mají 

vysokou tvrdost, mají stejné fyzikální vlastnosti ve všech směrech a nejsou štěpné. Jsou 

chemicky inertní, mají charakteristický způsobu lomu a křehkost atd.  Pro tyto vlastnosti 

jsou vhodným abrazivem (brusivem) při opracování široké palety povrchů a pro mnoho 

brusných metod. Také popisuje způsob úpravy suroviny. 

 

Klí čová slova: 

Granáty, úprava, využití, abraziva. 

 

 

 

 ABSTRACT 

Graduation theses describes today's usage garnets in jewelery, but particularly in 

technical practice, where they have solid place for excellent qualities. Garnets have a 

high hardness, the same physical properties in every way and not fission (cleavage). 

They are chemical inert, characteristic fracture and fragility etc. They are appropriate 

for abrasive due to these characteristics and used for dressing in broad spektrum of 

surfaces and for lot of grinding methods. Also describes the way of preparation the raw 

materials.   
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1 ÚVOD 

Granáty byly významné už od nepaměti a svou důležitost si uchovaly i v 21. 

století. Lidé se vždy zdobili šperky z granátů, ať už to byly tak vyhlášené a oblíbené 

české granáty (pyropy) nebo almandiny, či jiné kameny ze skupiny granátů, a dnes tomu 

není jinak. Granáty si uchovaly svoji jedinečnost a postavení, k jejich využití jen pro 

šperkařské účely se přidalo i jejich uplatnění v technické praxi. Lidstvo objevilo široké 

uplatnění granátů v průmyslu, jak je tomu i u jiných drahých kamenů. Granáty se ve 

většině případů (až 85 %) spotřebují jako brusivo (abrazivum), kdy se využívají jejich 

abrazivní vlastnosti. A to nejen ve vodním a vzdušném proudu, ale i při výrobě 

brusných papírů, pláten a kotoučů, až po užití k protismykovým úpravám silnic, dlažeb 

a schodišť. Jeho využití nekončí u abraziv, používají se i ve vodních filtrech a dále i 

v jemné mechanice. 

Význam granátů pro technické účely stále stoupá, a to dokládá i každoroční 

zvyšovaní objemu těžby průmyslových granátů. Enormní spotřeba granátu začala 

stoupat s rozvojem abrazivního vodního paprsku, kde je granát (především almandin) 

používán jako výborné abrazivo, a také spotřeba vzrostla, protože granátová abraziva 

nahradila zdravotně nevyhovující sklenářské písky. S takovou to vysokou spotřebou 

vyvstává otázka recyklace a nahrazování granátů jinými minerály. Technické granáty je 

možné recyklovat a to převážně abraziva. Možnost znovu využití je velkou výhodou 

granátů a jeho předností před ostatními minerály používanými v průmyslu.      
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2 ROZDĚLENÍ GRANÁT Ů - MINERALOGIE 

Granáty jsou skupina významných a hojně se v přírodě vyskytujících 

křemičitých minerálů. Název granát zahrnuje skupinu minerálů, které jsou si velmi 

podobné, ale jejichž chemické složení se značně liší. Obecný vzorec minerálu lze zapsat 

jako A3B2(SiO4)3, kde „A” může být vápníkem, hořčíkem, dvojmocným železem, příp. 

manganem a za „B” můžeme dosadit hliník, trojmocné železo, chrom, titan, zirkonium a 

vanadium. Skupina granátů se dělí na dvě řady podle svého chemického složení: 

• pyralspitová řada (železo-hořečnato-manganové granáty) se nazývá podle 

prvních slabik granátů patřících do této řady: jde o pyrop, almandin a spessartin. 

• ugranditová řada (vápenaté granáty), kam patří uvarovit, grosulár, andradit. 

Granáty obou řad se navzájem mísí jen omezeně, ale uvnitř těchto řad existují minerály 

s přechodným chemickým složením a granáty pak pojmenováváme podle koncového 

člena, který je obsažen největším podílem. V přírodě rozlišujeme dnes 15 druhů 

granátů: pyrop, almandin, spessartin, grosulár, andradit, calderit, goldmanit, hibschit, 

katoit, kimzeyit, knorringit, majorit, morimotoit, schorlomit, uvarovit. Z nichž pouze 

prvních 5 jmenovaných se v přírodě vyskytuje poměrně často, ostatní jsou spíše vzácné.  

Všechny granáty krystalizují v krychlové (kubické) soustavě a tvoří buď tvar 

dvanáctistěnu kosočtverečného (rombododekaedru) anebo čtyřiadvacetistěnu 

deltoidového (tetragontrioktaedru), případně jejich kombinaci (Obr. 1). Mohou být i 

zrnité, celistvé, často se vyskytují i v podobě zaoblených zrn. Poněvadž je dvanáctistěn 

kosočtverečný u granátů hojně zastoupen, dostal dokonce vedlejší pojmenování 

granátotvar. 

 

Obr. 1 Typické krystalové tvary granátů. a) dvanáctistěn kosočtverečný (110),  b) čtyřiadvacetistěn 
deltoid (211),  c) a d) jejich kombinace [Autor 2010].  
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Celá granátová skupina je velice barevně bohatá, nejčastěji červená, fialová, hnědá až 

černá, méně často zelená či žlutá. Skupina granátů má poměrně vysokou tvrdost, 

pohybuje se v rozmezí 6,5-7,5 podle Mohse. Granáty jsou průsvitné až průhledné, na 

lomu i na krystalových plochách skelně lesklé, mají lasturnatý lom. 

Granáty v přírodě vznikají v různém prostředí, obyčejně však za vyšších teplot. 

Dokonale plochami omezené krystaly se nacházejí v krystalických břidlicích, v rulách a 

svorech, popř. i fylitech, v zrnitých mramorech, v hadcích a žulových pegmatitech. 

Protože jsou granáty odolné a vzdorují zvětrávání, setkáváme se s nimi často i v 

náplavech. Nejčastěji se však granáty vyskytují v kontaktních horninách, které vznikají 

při styku vyvřelin s jinými horninami. Takovým to způsobem se tvoří granátovce, 

kontaktní horniny obsahující převážně granát, pyroxen a magnetovec. Obecné pravidlo 

říká, že v rulách převažuje almandinový granát, v pegmatitech a žulách spessartinový 

granát a v hadcích pyrop. Toto dělení není vždy spolehlivé, ale je určitým vodítkem, 

kde lze granáty očekávat.    

 

2.1 Pyrop 

Název jednoho z nejznámějších a nejkrásnějších granátů pochází z řeckého 

pyropos = podobný ohni, jinak se mu také říká český granát nebo kapský rubín (Obr. 2). 

Jedná se o křemičitan hořečnato-hlinitý, ale neexistuje granát, který by měl přesné 

složení pyropu – každý jednotlivý kámen obsahuje vždy malé množství dvojmocného 

železa místo hořčíku a často i chrómu (kolem 3% i více Cr2O3), který nahrazuje část 

hliníku. Proto má pyrop tak širokou škálu barevných odstínů od červené, červeno-

fialové, skořicově-červené až po tmavě červenou barvu. Sytě temnočervenou barvu 

způsobuje přítomnost oxidu chromitého. Při vyšším obsahu sloučenin chromu se může u 

pyropu projevovat alexandritový úkaz = znatelná změna barvy v závislosti na osvětlení. 

Tvoří rombododekaedry či tetragontrioktaedry, ale nejčastěji, na rozdíl od ostatních 

granátů, se nachází v podobě zaoblených nebo hranatých zrn. Dvanáctistěnné krystaly 

pyropu se často pletou s almandinem a dalšími granáty. V kyselinách je v podstatě 

nerozpustný a taví se poměrně snadno. Při zahřívání se jeho barva změní jako u 

almandinu, ale po zchladnutí opět získá původní vzhled. Právě pro tuto vlastnost je 

vyhledávanější než almandin a také dražší.  
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Tab. 1 Vlastnosti pyropu [Autor 2010]. 

VLASTNOSTI   

Složení Mg3Al2(SiO4)3 

Třída silikáty - neosilikáty 

Krychlová soustava  krychlová 

Tvar rombododekaedr, tetragontrioktaedr 

Tvrdost 7 až 7,5 

Hustota 3,58 g/cm
-3

 

Štěpnost žádná 

Lom lasturnatý, tříšťnatý 

Barva rudá 

Vryp bílý 

Lesk skelný 

Průhlednost  průhledný až průsvitný 

 

2.1.1 Vznik pyropu 

Vzniká v horninách metamorfovaných za vysokých tlaků, např. eklogit a i ve 

výrazně vysokotlakých vyvřelinách. Zejména v kimberlitech a v peridotitech, potažmo 

jejich přeměnou ve vzniklých serpentinitech (hadcích). Zvětráváním serpentinitů a 

kimberlitů se pyropy uvolňují a vytváří významná naleziště v píscích nebo v současných 

či fosilních potočních a jiných aluviálních náplavech nebo mořských náplavech. Na 

rozdíl od ostatních granátů se pyrop běžně vyskytuje v ultrabazických magmatitech. 

Doprovodné minerály diamant, flogopit, olivín. 

 

 

Obr. 2 Zaoblená zrna pyropu v hadci. Linhorka. Vzorek 12 x 7 cm. Sbírka Z. Dvořáka, foto Z. Dvořák 
[27]. 
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2.2 Almandin 

Almandin (Obr. 3), křemičitan železnato-hlinitý, je nejrozšířenější ze skupiny 

granátů, jehož název je spojen se zkomolením názvu města Alabanda v Malé Asii, kde 

se v dřívějších dobách almandin zpracovával a prodával. Barva kolísá mezi červenou až 

hnědou s častým charakteristickým nádechem do fialova. V přírodě se tento granát často 

nachází v podobě absolutně pravidelných a symetrických krystalů - rombododekaedry, 

tetragontrioktaedry nebo se oba tvary mohou kombinovat. Vyskytují se také celistvé 

agregáty a zaoblená zrna. Zajímavostí je, že někdy je almandin slabě magnetický. 

Almandin je v kyselinách nerozpustný a taví se poměrně snadno. Pokud almandin 

budeme zahřívat, úplně zčerná. Pozvolným ochlazováním sice získá svou barvu, ale 

nikdy už není tak svěží. Někdy se v nitru krystalu vyskytnou uzavřeniny rutilových 

jehlic, které vyvolávají tzv. asterismus – hvězdicovité odrazy světla, vznikající jeho 

odchýlením na zmíněných jehlicích. 

Tab. 2 Vlastnosti almandinu [Autor 2010].   

VLASTNOSTI   

Složení Fe3Al2(SiO4)3 

Třída silikáty - neosilikáty 

Krychlová soustava  krychlová 

Tvar rombododekaedr, tetragontrioktaedr 

Tvrdost 7 až 7,5 

Hustota 4,3 g/cm
-3

 

Štěpnost žádná 

Lom lasturnatý 

Barva červenofialová, červenohnědá; 

Vryp bílý 

Lesk skelný až smolný 

Průhlednost  průhledný až průsvitný 

 

2.2.1 Vznik almandinu 

Almandin se tvoří v metamorfovaných horninách. Typické horniny jeho výskytu 

jsou svory, ruly, krystalické břidlice atd. Vedle nich byl popsán v amfibolitech a 

některých varietách migmatitů, ale i v některých typech žul a žulových pegmatitů. 

Postupem času, když matečná hornina zvětrá, tak se hojně akumuluje v píscích nebo v 

současných či fosilních potočních a jiných aluviálních náplavech nebo mořských 

náplavech. Doprovodné minerály staurolit, slídy, chlorit, křemen, živec. 
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Obr. 3 Krystal tmavě červeného almandinu ve svoru. Zlatý chlum u Jeseníku. Vzorek 7×5 cm. Sbírka L. 
Malysze, foto J. Jirásek 2007 [24]. 

 

Rozlišit pouhým okem pyrop a almandin bývá celkem obtížné, neboť patří ke 

krajním členům pyralspitové izomorfní řady, a proto si mohou být velmi podobné. 

Středním členem této izomorfní řady je granát rhodolit , jehož chemické složení 

obsahuje jak hořčík, tak železo. Barva rhodolitu se pohybuje mezi purpurově růžovou 

po růžovou.  

 

2.3 Spessartin 

Na jihu Německu v pohoří Spessart byl v roce 1832 poprvé nalezen a popsán 

mangano-hlinitý granát, který je podle tohoto pohoří pojmenován spessartin (Obr. 4). 

Téměř čistý spessartin bývá bledě žlutý, ale čistý spessartin je spíše vzácný, skoro vždy 

je přimíšen nějaký podíl almandinu. Barva minerálu závisí na obsahu manganu a železa 

a kolísá od žluto-hnědé po oranžovou až do červeně-oranžové barvy. Nejcennější druh 

spessartinu se jmenuje granát mandarin a má jasně oranžovou barvu. Spessartin se 

může vyskytovat v různých formách – od nepravidelných agregátů, až k dobře 

vyvinutým krystalům. Krystaly mají dokonalý tvar tetragontrioktaedru nebo 

rombododekaedru, často rýhované, někdy i zdvojčatělé.  Zajímavé je, že spessartin se 

netaví, na rozdíl od pyropu a almandidu, které jde tavit poměrně snadno.  
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Tab. 3 Vlastnosti spessartinu [Autor 2010]. 

VLASTNOSTI   

Složení Mn3Al2(SiO4)3 

Třída silikáty - neosilikáty 

Krychlová soustava  krychlová 

Tvar rombododekaedr, tetragontrioktaedr 

Tvrdost 7 až 7,5 

Hustota 4,2 g/cm
-3

 

Štěpnost žádná 

Lom lasturnatý až tříštnatý 

Barva oranžová, žlutavá, červená, hnědavá 

Vryp bílý 

Lesk skelný až mastný 

Průhlednost  průhledný až průsvitný 

 

2.3.1 Vznik spessartinu 

Spessartiny se tvoří především v pegmatitech, méně pak v granitech, ryolitech, 

aplitech a metasomatických depozitech. Výskyty čistého spessartinu se typicky vážou 

na manganem bohaté metamorfované horniny. Doprovodné minerály rodonit, 

pyroxmangit, živec, křemen. 

 

 

Obr. 4 Červený spessartin. Yun Xijen, Fujian Čína. Vzorek 7 x 4 cm [27]. 
 

Uprostřed mezi pyropem a spessartinem se nachází granát malaya, objevený v 

roce 1979 v Tanzánii. Tento granát má oranžovo-červenou barvu. U granátů ze skupiny 

pyralspitů lze najít řídké případy výskytu krystalů rutila, které mají efekt míhajícího se 

proužku -  kočičího oka, dokonce i efekt hvězdice (šesti a dvanácti paprsčité). 
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2.4 Grosulár 

Dalším druhem granátů je vápenato-hlinitý grosulár (Obr. 5). Svůj název dostal 

podle odstínu zelené barvy připomínající plody angreštu, latinsky grossularia. 

Překvapením určitě je, že tento granát je zelený, na rozdíl od převážné většiny jiných 

druhů granátů. Může být však i čirý, bílý, žlutavý, růžový, červenohnědý až hnědý. 

Obsahuje příměsi železa, manganu, hořčíku, chómu, vanadu a často se mísí s 

andraditem a uvarovitem, proto má řadu barevných variant (viz 2.4.2). Dobře vyvinuté 

krystaly se vyznačují romboedrickými nebo tetragontrioktaedrickými tvary, někdy i 

zdvojčatělé. Rovněž se vyskytuje v zrnitých až celistvých shlucích, hojně pak v 

zaoblených volných zrnkách. Zajímavostí je, že grosulár v ultrafialovém záření vydává 

slabě nažloutlou fluorescenci. A netaví se v plameni dmuchavky a nerozpouští se 

v kyselinách.  

Tab. 4 Vlastnosti grosuláru [Autor 2010]. 

VLASTNOSTI   

Složení Ca3Al2(SiO4)3 

Třída silikáty - neosilikáty 

Krychlová soustava  krychlová 

Tvar rombododekaedr, tetragontrioktaedr 

Tvrdost 6,5-7 

Hustota 3,6 g/cm
-3

 

Štěpnost žádná 

Lom lasturnatý 

Barva zelená, bezbarvá, oranžová, hnědá 

Vryp bílý 

Lesk skelný 

Průhlednost  průhledný až průsvitný 

 

2.4.1 Vznik grosuláru 

Tvoří se v obohacených vápnitých horninách, které prošly regionální nebo 

kontaktní metamorfózou, zejména na kontaktu vápenců se žulami. Nejhojnější je v 

kontaktních mramorech a erlánech, a také v některých krystalických břidlicích a 

serpentinitech. Obvykle se nalézá i v aluviálních náplavech. Doprovodné minerály 

diopsid, wollastonit, kalcit, chlorit a vesuvián (grosulár se mu může velmi podobat). 
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Obr. 5 Rýhovaný krystal grosuláru v krystalickém vápenci. Vycpálkův lom u Vápenné. Velikost krystalu 
2,5 cm. Sbírka D. Matýska, foto D. Matýsek 2002 [24]. 

 

2.4.2 Variety grosuláru 

Zabarvení grosuláru se může lišit podle obsahu železa a manganu. Pokud železo 

tvoří méně než 2 %, je kámen bezbarvý nebo slabě zabarvený, ale vyšší množství 

příměsi železa způsobuje tmavozelenou barvu se žlutými odstíny. Mangan způsobuje 

růžovou barvu. Příměsi chrómu dodávají světlezelenou barvu, vanad zas tmavozelenou 

barvu. 

 

Hessonit 

Červená až nahnědlá odrůda grosuláru, která za svou barvu vděčí vyššímu 

obsahu železa. Pro svou barvu je znám i jako skořicový kámen. 

 

Tsavolit (tsavorit) 

Trávově zelený až smaragdově zelený grosulár, zbarvený vanadem. Tsavolit 

(tsavorit) byl poprvé nalezen v Tanzánii v roce 1968. Naleziště tohoto drahého kamene 

bylo sledováno až do Keni – do národního parku Tsavo. 

 

Hydrogrosulár 

Zelenožlutý grossulár je často nesprávně označován jako transvaalský jadeit 

nebo granátový jadeit. Byl objeven v roce 1905 v Jižní Africe a liší se přítomností vody 

ve vzorci: Ca3Al 2(SiO4)2(OH)4. 

 

Rosolit 

Grosulár světlerůžové barvy.  
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Levkogranát 

Bezbarvý grossulár se jmenuje levkogranát, od latinského slova leiko = bílý. 

Granát grosulárového složení bez příměsí a s průsvitností. Ale nacházejí se velice 

zřídka.  

 

2.5 Andradit 

Dalším granátem je andradit (Obr. 6), silikát vápníku a železa. Jméno dostal 

podle portugalského mineraloga I. D. d’Andrady, který jej roku 1800 popsal. Barva 

tohoto kamene je velice proměnlivá, závisející na chemickém složení. Často se mísí s 

grosulárem, obsahuje příměsi hořčíku, někdy titanu a chrómu, což se projevuje v jeho 

četných odrůdách (viz 2.5.2). Samotný andradit má masově hnědočervenou barvu, 

avšak barevná škála odrůd andraditu je mnohem pestřejší od žlutozelené přes hnědou po 

černou. Andradit tvoří zrnité agregáty a nepravidelná zrna, méně často dobře omezené 

krystaly. Andradit krystaluje ve stejných tvarech jako ostatní granáty, nejčastěji 

v rombododekaedrech. Andradit není rozpustný v kyselinách, ale je tavitelný. 

Tab. 5 Vlastnosti andraditu [Autor 2010]. 

VLASTNOSTI   

Složení Ca3Fe2(SiO4)3 

Třída silikáty - neosilikáty 

Krychlová soustava  krychlová 

Tvar rombododekaedr, tetragontrioktaedr 

Tvrdost 6,5-7 

Hustota 3,8-4,1 g/cm
-3

 

Štěpnost žádná 

Lom lasturnatý 

Barva žlutá, zelená, rudohnědá, černá  

Vryp bílý 

Lesk skelný až diamantový 

Průhlednost  průhledný až průsvitný 

 

2.5.1 Vznik andraditu 

Vyskytuje se ve stejných horninách jako grosulár a často je s ním vrstevnatě 

prorostlý. Přítomen v kontaktně nebo regionálně metamorfovaných karbonátových 

horninách. Je typickým minerálem magnetitových skarnů, erlanů a serpentinitů. 

Doprovodné minerály chlorit, diopsid, magnetit. 
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Obr. 6 Drúza krystalů andraditu. Důl Bukov, Dolní Rožínka. Vzorek 12 x 6 cm. Sbírka J. Mazucha, foto 
J. Jirásek 2006 [24]. 

 
2.5.2 Variety andraditu 

Démantoid 

Andradit světle až smaragdově zelené barvy se nazývá démantoid – z 

holandského podobný diamantu, což vyjadřuje jeho výraznou hru odlesků ve 

vybroušeném stavu. Barva démantoidu je podmíněna přítomností chrómu v jeho 

složení. Démantoid je ze všech granátů nejdražší (druhým nejcennějším je tsavorit) a 

také nejoblíbenější. 

 

Melanit 

Černý andradit je označuje jako melanit z řeckého melas – černý a dříve se 

používal do smutečních šperků. Barvu melanitu způsobuje příměs titanu a zvláště tmavé 

odrůdy se nazývají „šorlomit”, „ivaarit”.  

 

Topazolit 

Žlutavému andraditu je říká topazolit, podle podobnosti s topasem. Topazolity 

jsou, ale velmi vzácné. 

 

2.6 Uvarovit 

Nejméně obvyklý ze všech granátů je uvarovit (Obr. 7), silikát vápníku a 

chromu. Už od roku 1832 nese jméno ruského šlechtice, hraběte Uvarova. Minerál má 

smaragdově až trávově zelenou barvu, kterou mu dodává chróm. Vyskytuje se ve formě 

malých krystalů s rýhovanými plochami, buď rombododekaedr, nebo tetragontrioktaedr. 
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Vedle krystalů se vyskytuje také v povlacích, krustách a zrnitých masách. Nerozpouští 

se v kyselinách, ani se netaví v plamenech dmuchavky. 

Tab. 6 Vlastnosti uvarovitu [Autor 2010]. 

VLASTNOSTI   

Složení Ca3Cr2(SiO4)3 

Třída silikáty - neosilikáty 

Krychlová soustava  krychlová 

Tvar rombododekaedr, tetragontrioktaedr 

Tvrdost 6,5-7 

Hustota 3,4 až 3,8 g/cm
-3

 

Štěpnost žádná 

Lom lasturnatý 

Barva zelená 

Vryp bílý 

Lesk skelný až diamantový 

Průhlednost  průhledný až průsvitný 

 

2.6.1 Vznik uvarovitu 

Vzniká hydrotermální alternací chromem obohaceného serpentinu, vyskytuje se 

také v některých skarnech, metamorfovaných vápencích a metamorfovaných ložiscích 

chromových rud původně vulkanického původu. Doprovodné minerály chromdiopsid, 

chromit. 

 
Obr. 7 Uvarovit na trhlinách chromitu. Sarany Rusko. Krystalky do 2 mm [27]. 

 
 
 
 

Tato kapitola byla zpracována na základě více zdrojů: [4], [5], [9], [12], [13], 

[14] a [18]. 
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3 LOŽISKA A VÝSKYT GRANÁTNICKÝCH SUROVIN 

3.1 Pyrop 

3.1.1 Česká republika 

Těžba a zpracování pyropu má na našem území staletou tradici. Naleziště krvavě 

červeného pyropu, který je v Čechách tradičně označován jako český granát (obchodní 

označení pyropu klenotnické kvality) se ještě stále u nás vyskytují v drahokamové 

kvalitě a jejich naleziště jsou dnes prakticky vázaná pouze na oblast jižních svahů 

Českého středohoří. Zdrojem pyropu v této oblasti jsou úlomky serpentinizovaných 

granátických peridotitů z komínových brekcií (smíšených hornin) vynesených při 

sopečné činnosti z terciérních čedičových diatrém (vulkánů). Zvětráním se vytvořily 

kvartérní deluviální (svahové) pyropové štěrky o mocnosti až 6 m, pokrývající plochu 

cca 70 km2. Známé jsou lokality u Třebenic, Dlažkovic, Třebívlic nebo Chrášťan, jedná 

se však o sekundární ložiska pyropů. Primární ložisko v této oblasti je pahorek Linhorka 

mezi obcemi Stará a Leská. Podobný pahorek je rovněž nedaleko Měrunic s prozaickým 

jménem Bota. V pyropových štěrcích Českého středohoří byly také nalezeny tři naše 

diamanty. 

Jediné těžené ložisko v ČR v dnešních dnech jsou Podsedice-Dřemčice, kde se 

nacházejí běžně 0,5 cm velká zrna pyropu. Kusy větší než 0,7 cm jsou zde dost vzácné. 

Zato jsou však krásně ohnivě červeně zbarvené. 

Také na jiných místech České republiky byly v náplavech nalezeny české 

granáty. Nejznámější je jejich naleziště v Podkrkonoší v okolí Jičína a Nové Paky.  Ještě 

do nedávna zde probíhala těžba na ložisku Vestřev u Hostinného, ale těžba byla na 

konci roku 2007 ukončena. Je zajímavé, že tyto kameny z Podkrkonoší mají na rozdíl 

od kamenů ze Středohoří proměnlivé zbarvení a místy se tady vyskytly droboučké 

zaoblené krychle s drsným povrchem.   

Výskyty pyropu jsou známy i ve formě zarostlé v serpentinitech (hadcích), 

zejména v blocích v okolí Bečvár a Dobešovic na Kolínsku, z Malešova u Kutné Hory 

nebo z Křemže u Českého Krumlova. Krásné až 8 mm velká zrna pocházejí z peridotitů 

u Skleného nad Oslavou v okolí Velkého Meziříčí. Pro všechny tyto výskyty je 

charakteristické, že zrna pyropů zarostlých v hadci jsou pravidelně vroubeny vláknitým 
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lemem označovaným jako kelyfit. Kelyfit vzniká kolem granátů jako obruba při 

vzájemném chemickém působení pyropu s okolní horninou. Kelyfity vlastně chrání 

granát před úplným rozložením, i když zhoršují kvalitu samotných kamenů. 

 

3.1.2 Svět 

Nejsilnějším konkurentem českého granátu je rudý pyrop. Samotná Evropa, 

kromě českých lokalit, zná klenotnicky upotřebitelný pyrop pouze z Elie Ness ve 

Skotsku, zde však těžba nepřesahuje lokální význam. Další výskyt v Evropě je ve 

Vetarella v Itálii, v Zöblitzu v Německu nebo jsou známá naleziště v Norsku.   

Zajímavé jsou výskyty na americkém kontinentě, převážně ve Spojených 

státech. Těží se v Arizoně, v Severní Karolíně, Arkansasu i v jižní části Colorada. 

Nejznámější je tzv. arkansaský rubín. Jeho malé výskyty jsou i v Novém Mexiku a 

Utahu. Popisovány jsou také výskyty v Brazílii a v Argentině. 

Významná naleziště pyropu se nacházejí na africkém kontinentě. Nacházíme zde 

pyropy hned v několika státech najednou, ale nejbohatší ložiska jsou na jihu tohoto 

světadílu. Pyrop je typickým průvodcem diamantů a objevuje se vlastně jako odpadní 

produkt při těžbě kimberlitu a při rýžování diamantů. Pro svou zářivě červenou barvu 

byl zprvu pokládán za rubín, proto si vysloužil jméno „kapský rubín”. Největší a 

nejslavnější výskyty diamantů jsou soustředěny okolo města Kimberley v kapské 

provincii. V této oblasti se vyskytují granáty nejen sytě červené, ale i téměř bezbarvé 

nebo hnědé. Klenotnicky nejcennějším je však červený pyrop se slabým fialovým 

odstínem podobný rubínu. Zdejší pyropy jsou o něco větší než v Čechách, nedosahují 

však kvality českých granátů. 

Menší výskyty pyropů jsou i v Rusku, hlavně v Jakutsku, kde se nacházejí spolu 

s diamanty, podobně jako v JAR. V Jakutsku jsou pyropy neobyčejně malinové barvy, 

oranžové nebo fialově červené, stejně jako v některých kimberlitových píscích. 

Dále se pyropy nacházejí v Austrálii (oblast Anakie), na Srí Lance, v Tanzanii, v 

Zairu, v Zimbabwe a  nověji byly nalezeny velké akumulace pyropů v oblasti Panyam v  

Nigérii. Méně významná naleziště jsou v Mongolsku (v oblasti Šavarin - Caram), 

Barmě a Indii. 
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3.2 Almandin 

3.2.1 Česká republika 

U nás se vyskytují krásně zbarvené almandiny až 10 cm veliké, zarostlé 

v biotitické rule mezi Starkočí a Zbyslaví na Čáslavsku. Nevýhodou je, že almandiny 

z těchto nalezišť jsou značně popraskané a málokterá část se hodí na vybroušení. 

Výskyty v této oblasti přicházejí spíše v úvahu jako chráněné přírodní památky než 

k těžbě. 

Almandinové složení má také granát ze známé Granátové skály v Táboře. Na 

pravém břehu řeky Lužnice ční pod kostelem sv. Jakuba nad cestou obrovský balvan 

migmatitu, v němž jsou zarostlé tisíce granátů. Migmatit vznikl při styku táborského 

syenitu s rulou. Hornina je doslova přecpána množstvím tmavých granátů od zcela 

nepatrných až do velikosti 3 cm. Tyto tmavé granáty jsou při povrchu navětralé a mají 

tmavohnědou barvu. V průřezech z vnitřních částí horniny poznáme granáty podle 

typické nafialověle červené barvy almandinu. Sice se tyto granáty nehodí ke 

šperkařským účelům, ale přesto je tato mimořádná koncentrace granátu tak 

mineralogicky i geologicky zajímavá, že byla skála vyhlášena přírodní rezervací. 

Pokud jde o pegmatity, velmi pěkné až 10 cm velké krystaly almandinu tvaru 

dvanáctistěnu kosočtverečného, v něm zarostlé, nalezneme v žulových lomech u 

Přibyslavic jižně od Čáslavi. Další naleziště almandinů v pegmatitech je u Dolních Borů 

u Velkého Meziříčí, kde jsou krystaly do 2 cm.  

Z lokalit almandinu ve svorech vynikají až 2 cm velké lesklé hojnoploché 

krystaly, které se nacházejí zarostlé ve svorech na Zlatém Chlumu v okolí starého 

zlatého dolu, východně od Jeseníku. Další místa jejich výskytu jsou i jinde v již 

zmíněných Jeseníkách, zejména v okolí Sobotína a Petrova nad Desnou, které leží 

severovýchodně od Šumperka. Kulovité almandiny velikosti okolo 5 cm, vyvětralé ze 

svoru, lze nalézt na polích v okolí vrchu Špilberk nedaleko Letovic (okres Blansko). 

Almandin je obsažen také v hornině granulit, která tvoří masiv Blanského lesa s 

vrcholem Kleť. Velikost almandinu v granulitu je od několika milimetrů až do 1 cm. 

Barva almandinu je fialovočervená. Spolu s almandinem se v granulitu vyskytují i 

bleděmodrá zrnka kyanitu. Almandin z granulitu vyvětrává a hromadí se v náplavech 
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potoků protékajících Blanským lesem. Z těchto náplavů je pak možné průsvitná 

červenofialová zrnka almandinu snadno rýžovat. 

Z technických granátů byla od roku 1995 těžena 2 ložiska granátických hornin 

na výrobu almandinového abraziva, a to v oblasti Měděnce v Krušných horách -

granáticko-muskovitický svor (obsahuje  7 - 10 % granátu) a u Ktiše na Prachaticku -

granáticko-biotitické ruly (15 - 30 % granátu). Těžba na obou lokalitách je dnes 

pozastavena, avšak do budoucna se o ní znovu uvažuje. Blízko Svojanova bylo 

objeveno rozsáhlé aluviální almandinové ložisko, kde dokonce probíhala pokusná těžba. 

Velice zajímavé akumulace almandinu jsou také v muskovitickém svoru u Nedvědic na 

Moravě.  

 

3.2.2 Svět 

Almandiny můžeme nalézt po celém světě. Průzračné almandiny využitelné pro 

šperkařství se obvykle těží tam, kde se svory s jejich obsahem vymývají řekami nebo se 

rozpadají pod nárazy mořských vln. Tak vznikají v pobřežních píscích rozsypy 

omletých almandinů. Takto vzniklé krystaly drahokamové kvality se nacházejí 

například v náplavách na Srí Lance a v Indii. Na Srí Lance je dnes řeka Ratnapura 

nejdůležitější oblastí výskytu a produkce almandinů. Stejně proslulá jsou i četná 

naleziště na jihu Indie. Almandin se v Indii vyskytuje i ve slídnatých břidlicích a to v 

okolí lokalit Rádžpután, Džajpur a Masúr. 

Šperkařské almandiny jsou známy též z Brazílie ze státu Minas Gerais na 

jihovýchodě země, dále z Austrálie, či z Broken Hill v Novém Jižním Walesu. 

Nalezneme je však i na Madaskaru.  

Až 5 cm veliké a nádherné krystaly pocházejí z ostrova Fort Wrangel na Aljašce, 

neméně pěkné kusy nabízí také lokalita Emerald Creeku v Idahu (USA). Snad největší 

zásoby almandinu se nalézají v horách Adirondack ve státě New York (USA), kde se 

těží převážně pro výrobu brusných papírů a tkanin. Pro abrazivní účely se almandiny 

získávají také na Ukrajině, v Indii, v Číně, v Rusku a v Austrálii. 

Krásné pravidelné krystaly almandinu ve velikosti desítek centimetrů se tvoří ve 

svorech Karélie (Rusko) a Kolského poloostrova (Rusko). Pěkné velké (až 15 cm) dobře 

omezené krystaly zarostlé v chloritických břidlicích se nacházejí v Ötztalských a 

Zillertalských Alpách v Rakousku. Velké krystaly se vyskytují i v pegmatitu 
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v Irchenriethu v Bavorsku, v Olgiasca na Timmelsjochu v Rakousku. Největší 

almandiny pocházejí z lokality Telemark v Norsku, kde se našly ohromné krystaly 

vážící skoro tunu, vesměs popraskané a neprůhledné. 

Kvalitní rhodolity většinou pocházejí z Afriky, převážně z rozsypů v 

Mosambiku, Zimbabwe, Tanzanii a Keni. V Tanzanii se dobývá surovina větších 

rozměrů, která byla i experimentálně využita na výrobu abraziva pro řezání vodním 

paprskem. Dále se rhodyty v malém množství objevují v rozsypech na Srí Lance, v 

Minas Gerais v Brazílii, v Severní Karolíně v USA a na Madagaskaru. 

 

3.3 Spessartin 

3.3.1 Česká republika 

V českých zemích se spessartin vyskytuje v některých pegmatitech a granitech. 

V poměrně čisté podobě se spessartin nachází v pegmatitech v okolí Budislavi u 

Litomyšle. Spessartiny jsou tu většinou oranžové a až 2,5 cm velké. V Maršíkově u 

Šumperka je také častý výskyt, zde se však objevuje o velikosti 1 cm a ve světle červené 

barvě. Až 10 cm velké krystaly pocházejí z Otova na Domažlicku, další naleziště jsou 

zaznamenány v Puklicích na Jihlavsku a v Drahoníně u Tišnova. 

V metamorfovaných rudách Fe typu ve Švagrově u Vernířovic, v partiích 

bohatších na mangan, krystalizuje drobnozrnný agregát růžově červeného spesartinu. 

Krystalizace probíhá v páscích, mocných až několik mm, které se střídají s pásky 

magnetitu. Ve Chvaleticích se tvoří drobné (do 3 mm) oranžové krystaly na ložisku 

manganu spolu s Mn-silikáty a Fe-sulfidy.      

 

3.3.2 Svět 

Spessartin je v přírodě častý, ale drahokamový je vzácnější. V drahokamové 

kvalitě se spessartiny nacházejí v aluviích v Ratnapuře na Srí Lance a na Madagaskaru, 

v Tsilaisině a v Antsirabé, známé jako čiré oranžovožluté krystaly. Velmi pěkné a velké 

krystaly spessartinu (do 2 cm) vhodné k broušení pocházejí z oblasti Gilgit v Pákistánu 

a z pegmatitů Rio Grande do Norte v Brazílii, kdy neodoláme jejich průhledné oranžově 

- červené barvě. Kameny drahokamové kvality rovněž pocházejí z Barmy, z Mexika, 

z Indie i z Tanzanie (krystaly do 5 cm). 
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Významná naleziště spessartinu se nacházejí v USA. V Amelli ve Virginii jsou 

velké červené průhledné krystaly používány pro broušení. Jedny z největších 

spessartinů se nacházejí v USA v dole Ruthertford ve Virginii. Nejtěžší nalezený 

spessartin vážil 1,34 kg. Velké krystaly se také nalézají v dutinách ryolitů v Nevadě a 

Novém Mexiku. Krásné sbírkové kusy dobře vyvinutých červených krystalů, až 3 cm 

velkých, poskytly pegmatity v Ramoně v Kalifornii. Až 7 cm dlouhé krystaly pocházejí 

z turmalínových pegmatitů v San Diego County v Kalifornii. Též v lokalitě Little Free 

Mine v Kalifornii se nalézají cenné spessartiny. V Asbestosu v kanadském Québecu pro 

změnu tvoří jasně červené krystaly. 

Výskyt v německém horském pásmu ve Spessartu, podle kterého minerál získal 

jméno, je typovou lokalitou Aschaffenburg a Smrčiny, kde se spessartin vyskytuje v 

žule.  V malých krystalech do 6 mm ve fialové a nahnědlé barvě jej známe z údolí Aosta 

a z ostrova Elba v Itálii. Spesartiny se nacházejí i na ostrově Serifos v Řecku v 

krystalech do 1 cm, dále tvoří spessartiny součást krystalické břidlice ve Vielsalmu 

v Ardenách. 
  

V Zabajkalí (Rusko) se na soutoku řek Ingody a Ononu rozkládá naleziště 

Zavitin, kde se v pegmatitových žílách našlo mnoho krásných červených kamenů. 

Nálezy významné v pegmatitech jsou i na lokalitách Miass na Uralu (Rusko), Broddbö 

u Falunu (Švédsko), čí v Ivelandu v Norsku, které obsahují až 10 cm velké krystaly. 

V současné době je mineralogický trh zaplaven červenooranžovými drúzami 

spessartinu do velikosti 1,5 cm pocházejících z Číny. Známy jsou i z Tamagawy v Iwate 

(Japonsko), z údolí Gilgit v Pakistánu, z manganových rud v Čučmě u Rožňavy na 

Slovensku, i v Austrálii v Broken Hillu v Novém Jižním Walesu, na ložisku rud Pb-Zn s 

příměsí manganu, kde tvoří až přes 5 cm velké průhledné červené nebo červenočerné 

krystaly.    

 

3.4 Grosulár 

3.4.1 Česká republika 

V České republice se ve větším množství vyskytuje převážně varieta grosuláru 

hessonit. Hojný je v krystalických vápencích na kontaktu se žulovským masívem, který 

nalezneme v okolí Žulové a Vápenné v Jeseníkách. Tam se v kontaktních mramorech a 
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erlánech nacházejí jednak dokonale vyvinuté a lesklé, oranžové až hnědočervené 

krystaly do 3 cm, jednak jako tzv. plovoucí krystaly o velikosti do 10 cm, jenž jsou 

hrubší a volně zarostlé v bílém mramoru. Granáty z těchto lokalit nejsou vhodné 

k broušení, protože je nízká jejich kvalita. V erlánech v Moravských Bránicích u 

Dolních Kounic je charakteristická mineralizace s krystaly červenohnědého hesonitu do 

velikosti 2 cm. 

Na severní Moravě vystupuje pegmatit v hadci, na hoře Žďár u Rudy nad 

Moravou a běžný je zde pozoruhodně téměř čistý grosulár. Je bezbarvý, bílý či slabě 

nahnědlý a velmi podobný křemenu a vytváří až 3 cm velké krystaly. U Bludova u 

Šumperku jsou hesonitové krystaly (hnědé barvy, někdy i v bělavých krystalech) 

v erlánu místy tak hojné, že tvoří granátovou horninu ,,bludovit”.   

Kusové fialověhnědé grosuláry se nalézají u Věchnova nedaleko Bystřice nad 

Pernštejnem v regionálně metamorfovaných skarnech. Vyskytují se i v kontaktně 

metamorfovaných skarnech v Obřím dole v Krkonoších, tady je grosulár v hnědé a žluté 

barvě. Dále jej nalezneme v Hazlově u Chebu, u Vernířovic u Šumperka a ve 

Vlastějovicích nad Sázavou. Blízko Frýdku-Místku - u Krmelína a Řepiště - se objevují 

v kontaktních rohovcích drobné bezbarvé krystaly. Často jsou v kontaktně 

metamorfovaných hornin grosuláry poškozeny trhlinami, a z toho důvodu se využívají 

pro technické účely a získávají ve velkém množství. 

 

3.4.2 Svět 

Hlavním zdrojem ušlechtilého hessonitu jsou srílanké štěrky vzniklé rozrušením 

metamorfovaných hornin. Hessonity ze Srí Lanky jsou proslavené pro svojí 

hnědooranžovou barvu. Skvělou surovinu produkují i další lokality, např. celá řada 

pozoruhodných výskytů je známa z Itálie (údolí řek Ala, Aosta a Fassa, ostrov Elba), 

dokonale vyvinuté oranžové krystaly do 2,5 cm pocházejí z dolu Jeffrey v Asbestosu 

z kanadské provincie Quebec, z USA Lowell ve státě Vermont, ze skotského ostrovu 

Mull. V Mexiku se nacházejí červené krystaly až do velikosti 5 cm  v Sierra de Las 

Cruces ve státě Coahuila nebo v Concepcion del Oro.  

Pěkné lesklé světle zelené až 4 cm velké, dokonale omezené krystaly, se 

nacházejí v metamorfovaných slínovcích v povodí řeky Viljulij a Achtaranda v Jakutsku 

v Rusku. Ve skarnech v Rumunsku v Ocna de Fier (Banátské hory) je grosulár v 
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krásných žlutých a hnědých krystalech. Nalezneme jej také v Auerbachu an der 

Bergstrasse v Hesensku a ve St. Andreasbergu v Harzu (Německo). Grosuláry jsou 

hojné též v USA (státy Arizona, Kalifornie a Washington) a v Řecku. 

Znamenité sbírkové krystaly grosuláru pocházejí z Mexika. Vyskytují se zde 

výjimečně pravidelné dvanáctistěny sírového, béžového a žlutého zbarvení. Z 

Mexického Xalostocu ve státě Morelosu jsou i proslulé jemně růžové grosuláry 

(rosolity), které tvoří až 10 cm velké krystaly. V nedávné minulosti na trh přišla 

surovina z Mali, která zabírá širokou škálu od žluté přes hnědooranžovou až po zelenou. 

Výskyt až 15 cm velkých a až 3,5 kg vážících krystalů se soustřeďuje na oblast 

 Dionboko a Sandaré.  

 

Smaragdově zelené tsavority se vyskytují hlavně v rozsypech v Tanzanii v 

Merelani Hills u Arushi a v Keni v oblasti národního parku Tsavo. Tsavority z této 

oblasti jsou až 5 cm velké. Tsavority se také nacházejí v Uzbekistánu. Jemně 

krystalický, celistvý, zelený a manganem zbarvený hydrogrosulár se dobývá 

v Transvaalu v Jižní Africe. V současné době se těží také na Novém Zélandu a i na 

jiných místech. Vzácné grosuláry vhodné na broušení pocházejí z Pákistánu. Barva 

grosuláru je zde zintenzivněna stopami chrómu až na smaragdově zelenou. 

 

3.5 Andradit 

3.5.1 Česká republika 

Andrandit je zcela běžný v magnetitových skarnech Krušných hor v Měděnci a 

v Plavně, v Malešově blízko Kutné Hory, v Krhovicích u Znojma a ve Věchnově -

jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem. Andradit se vyskytuje stejně jako grosulár i 

ve Vlastějovicích nad Sázavou, nedaleko Zruče nad Sázavou, odkud je využíván pro 

technické účely. Nachází se i v erlánech Bludova. 

Varieta andraditu – melanit - se objevuje převážně ve znělcích (fonolitech) -

například jej nalezneme na: Jelením vrchu u Svádova, na Kamenném vrchu a Kamýku u 

Milešova, v Mariánských horách v Ústí nad Labem, u vrchu Tachov, u Doks a jinde. 

Zdejší krystaly mají temně hnědou barvu a jsou do velikosti 1 mm. 
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3.5.2 Svět 

Pěkné smaragdově zelené démantoidy se nacházejí v ložiskách na Uralu v Rusku 

poblíž Nižního Tagilu ve zlatonosných náplavech, kde byla tato varieta poprvé 

objevena. Nalezneme je také v náplavech řeky Bobrovka. Krystaly jsou však většinou 

velmi malé. Démantoidy se v Rusku nenacházejí jen na Urale, ale i na Čukotce. Další 

výzmamné naleziště je v Itálii, konkrétně v hadcích ve Val Malenco v Piemontu, zdejší 

krystaly dosahují až 3 cm, ale na rozdíl od démantoidů z Uralu jsou hnědozelené a 

nemají smaragdově zelenou barvu. Drobné zelené krystaly do 3 mm se našly i na 

trhlinách v serpentinitech u Dobšiné na Slovensku. 

Velmi vzácné topazolity se nacházejí pouze v podobě drobných krystalů. 

Citronově žlutý se vyskytuje u Wurlitzu, v pohoří Fichtelgebirge v Německu a na 

Totenköpfelu im Pinzgau (Rakousko), Val d’Ala, Val Malenco a Piemont v Itálii a na 

Uralu v Rusku. Bronzověhnědé až 5 cm velké krystaly pocházejí z Graham v Arizoně 

(USA). Olivově zelené jsou v Kalifornii (USA), vzácněji i v Zermattu ve Švýcarsku. 

Časté jsou v naplaveninách na Srí Lance.  

Černý andradit (melanit) je znám z oblasti Kaiserstuhl na dolním Rýnu 

(Německo), znám je také z Riedenu u jezera Laacher See v oblasti Eifel. Krystaly 

melanitu do 5 cm jsou na nalezišti Rudnyj v Kazachstánu. Vyskytují se i na mnoha 

lokalitách v Rusku, např. v Sinerečeskoje s velkými černými krystaly do 4 cm, 

v Kovdoru na poloostrově Kola. Pěkné krystaly melanitu se nacházejí ve skarnech na 

Ostrově prince Waleského na Aljašce, do velikosti 7 cm, nebo v Magnet Cove v 

Arkansasu (USA).  Andradity v drahokamové kvalitě s krystaly do 1 cm se těží v 

Mexiku, na ostrově Serifos v Řecku a v Québecu v Kanadě. 

 

3.6 Uvarovit 

3.6.1 Svět 

Uvarovit je málo obvyklý granát. V přírodě se s ním v České republice 

nesetkáme. Světoznámé jsou výskyty na Urale v Rusku. Uvarovit byl poprvé popsán na 

ložisku Sarany u Sysertska, kde se povlaky a skupiny drobných dobře omezených 

krystalů (až 8 mm velké) vyskytují na trhlinách chromitů. Pěkné exempláře jsou i 
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z další lokality na Urale u Kyštymu. Uvarovitu z uralské oblasti se též říká „uralský 

smaragd“.  

Zvláště pěkné a neobyčejně velké krystaly pocházejí z ložisek měděné rudy 

u Outukumpu ve Finsku. Tady v křemeno-silikátové hornině s pyrhotinem tvoří shluky 

tmavozelených průsvitných až opakních krystalů (i 2 cm velké). Barva granátu je 

podstatně tmavší než krystalů z Uralu, a proto finský uvarovit není tak efektní.  

Společně s diopsidem se uvarovat nalézá v Orfordu, v kanadské provincii 

Quebec. V USA se nalézá v karbonátových horninách v Rieddle v Oregonu a v dole 

Texas v Pensylvánii. Znám je v jihoafrickém důlním komplexu Bushveld v Transvaalu. 

Dále se uvarovit objevuje např. v Kap Daglari v Turecku, ve Waziristanu v Pákistánu, v 

Etiopii, v Indii, v Číně i na Taiwanu. Mimoto je znám také z Rörösu v Norsku, z 

Jordanówa v polském Slezsku a z Itálie Val Malenco a St. Marcel. 

 

 

 

 

Obr. 8 Některé lokality výskytu granátů v České republice [Autor 2010]. 

 
 

Tato kapitola byla zpracována na základě více zdrojů: [1], [2], [4], [5], [6], [7], 

[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18] a [20]. 
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4 ZPŮSOBY ÚPRAVY SUROVINY 

Na všech ve světě dobývaných primárních ložiskách granátu se surovina těží 

lomovým způsobem. Úprava suroviny se provádí drcením s následnou gravitační 

úpravou (splavy, žlaby, sazečky), protože prakticky všechny minerály ze skupiny 

granátů, lze získat gravitačními úpravnickými postupy. Takto získaný granátový 

koncentrát se přečisťuje magnetickou separací; tyto koncentráty se pak drtí a třídí na 

požadované zrnitostní frakce.  

 

4.1.1 Rozdružování v sazečkách 

Rozdružování v sazečkách patří k používaným gravitačním postupům úpravy 

granátů. Je založeno na rozdělování zrn suroviny podle měrné hmotnosti (hustoty) a 

velikosti ve střídavě vzestupném a sestupném pohybu proudu vody. V první fázi 

vzestupného proudu se nejprve uvedou do vznosu nejmenší zrna a zrna s nízkou 

hustotou, pak postupně větší a s vyšší hustotou zrna. Ve fázi sestupného proudu vody se 

pak nejdříve usazují zrna s nejvyšší hustotou (nebo velikostí) a až potom zrna s nízkou 

hustotou. Výsledkem je rozvrstvení rozdružené suroviny na několik vrstev podle hustot.  

  

Protože v experimentální části jsem surovinu upravovala na splavu a podrobila jí 

následně magnetické separaci, zaměřím se v následujících pasážích právně na tyto dva 

způsoby rozdružování.   

 

4.1.2 Rozdružování na splavu 

Vibrační splav (Obr. 9) je zařízení ke gravitačnímu rozdružování jemnozrnné 

suroviny (zrnitost upravované suroviny by neměla překročit 3 mm). Rozdružování na 

splavu je rozdělování částic o různé hustotě v tenké vrstvě vody tekoucí po nakloněné 

desce, která vykonává kmitavý pohyb ve směru své podélné osy. Splav tvoří plochá 

deska, obvykle obdélníkového tvaru, jejíž povrch je opatřen lištami nebo drážkami. 

Surovina ve vodní suspenzi přiváděna na horní okraj desky se rozplavuje přitékající 

vodou a rozděluje pohybem desky. Zrna vyšší hustoty se pohybují po povrchu splavné 

desky a působením kmitání jsou unášeny směrem k výstupní části, naproti tomu zrna 

nízké hustoty jsou splavována příčným směrem přes okraj desky splavu (Obr. 10).  
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Obr. 9 Laboratorní splav Holman-Wilfley Model 800 [Příloha 3]. 

 
 

 

Obr. 10 Rozdělení produktu na splavu [3]. 

 
4.1.3 Magnetická separace 

Při magnetické separaci vystavujeme minerály působení magnetického pole. 

Hlavním faktorem je tedy rozdílná susceptibilita a permeabilita minerálních druhů. 

Magnetická susceptibilita je schopnost částice pojmout magnetismus a magnetická 

permeabilita charakterizuje schopnost látek propouštět siločáry a tím i jejich 

magnetickou vodivost. Nicméně dělení ovlivňují i další faktory jako typ použitého 

separátoru, hustota minerálu, velikost a tvar zrn apod.  

Podle toho jak se látky chovají v magnetickém poli, rozlišujeme látky: 

• Diamagnetické látky jsou magneticky nevodivé a magnetické pole zeslabují. 

Diamagnetické látky nejsou magnetem přitahovány, ale odpuzovány směrem do 

nižší intenzity magnetického pole.  
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• Paramagnetické látky jsou přirozeně magnetické, a jsou-li vloženy do 

magnetického pole, pak toto pole zesilují. V paramagnetické látce dochází ke 

zvýšení hustoty magnetických siločar a látka je v nehomogenním poli 

přitahována do vyšší intenzity magnetického pole.  

• Feromagnetické látky jsou některé paramagnetické látky vyznačující se zvlášť 

vysokou permeabilitou.  

V experimentální části jsem použila indukční kotoučový magnetický separátor 

ÚVR (Obr. 11), který patří mezi vysokointenzitní magnetické rozdružovače, ty se 

používají pro separaci slabě magnetických částic z nerostných surovin. Indukční 

rozdružovače kotoučové využívají uzavřený elektromagnetický systém, mezi jehož póly 

se otáčí indukční kotouč s drážkami. Tento kotouč se magnetickou indukcí zmagnetuje 

a na jeho prstencích dochází k vytvoření magnetických pólů. Magnetické částice jsou 

zachyceny na těchto pólech a postupně odpadají do příslušného zásobníku. 

 

Obr. 11 Indukční kotoučový magnetický separátor ÚVR. Foto Řepka. 

 

4.2 Příklad technologie úpravy granátové suroviny 

Jako příklad úpravy granátové suroviny uvedu technologii zpracování na 

úpravárenském zařízení provozu Podsedice (viz Příloha 1). Upravují zde pyroponosné 

štěrky, které jsou pouze mechanicky rozpojeny lžícovým rypadlem.  

Vytěžená surovina je vsypávána do zásobníku, který slouží i jako splav, přes 

který je surovina splavována do úpravny. Následně jsou na vibračním hrubozrnném 

třídiči THT 1 500 x 3 000 mm oddělovány hrubší frakce, frakce větší než 63 mm jdou 

přes pásový dopravník na odpad. Naopak frakce menší než 63 mm pokračují do 

bubnové pračky (Obr. 12).  
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Obr. 12 Bubnová pračka. Foto Řepka. 
 

Pokud se náhodou v bubnové pračce vyskytne frakce větší, než 63 mm odchází přes 

pásové dopravníky na odpad. Zbytek upravované suroviny pokračuje na dvojrotační 

šnekovou pračku RP 800 x 5 500/2 (Obr. 13).  

 

Obr. 13 Dvojrotační šneková pračka. Foto Řepka. 
 

V bubnové i šnekové pračce dochází k rozplavování suroviny. Rozplavená surovina pak 

přes pásový dopravník jde na vibrační třídič SVT 2 200 x 4 000 mm. Nadsítná frakce 

(8-63 mm) odchází přes pásový dopravník jako střední odpad a podsítné (0-1 mm) 

odchází na jemný odpad. Mezisítná frakce (1-8 mm) z třídění je posunována do sazeček 

Krupp 6 ks (Obr. 14), na nichž dochází ke gravitačnímu sesazování pyropů (koncentrát 

1-3 mm a 3-8 mm), které jsou následně ještě ručně tříděny. 
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Obr. 14 Sazečka. Foto Řepka. 

 
Hrubý jalový odpad je automobily odvážen zpátky na místo, kde bude tvořit 

základ vnitřní výsypky. Jemný odpad, který lze dopravovat ve formě hydrosměsi, je 

transportován potrubím do vytěžených částí lomu, kde tvoří výplně hrubých frakcí 

vnitřní výsypky.  

Šperkařsky použitelné pyropy získané těžbou a úpravou jsou vybroušeny a 

použity výhradně družstvem umělecké výroby Granát Turnov na výrobu granátových 

šperků. Pyrop není dále prodáván ani jako surovina ani jako vybroušený polotovar. 
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5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PRAXI 

5.1 Šperkařství 

Granáty si pro krásu našly ve šperkařství své místo již v dávných dobách. 

Vysoká kritéria na drahé kameny jako čirou sytou barvu, vysoký lesk, vysokou tvrdost, 

chemickou odolnost apod., splňují především granáty těžené z říčních usazenin. 

Musíme si také uvědomit, že granáty drahokamové kvality, mají jen malé rozměry. 

Proto větší zrna dosahují ihned větší ceny. To platí zejména pro český granát. Ke 

šperkařským účelům bývá přednostně používán pyrop a almandin nebo rhodolit v němž 

jsou zastoupeny obě granátové složky. Grosulár je méně často zpracováván, 

klenotnictví našly své uplatnění především variety grosuláru - hessonity a rosoliny. 

Vysoce ceněny jsou také tsavority a hydrogrosuláry. Andradity jsou také méně často 

využívány, ale když už jsou zpracovány tak především jeho variety topazolit a 

démantoid. Spessartin a uvarovit se v klenotnictví prakticky nevyužívají. 

 

5.2 Technická praxe 

Granáty se kromě použití jako drahé kameny se uplatňují v technice. Pro svoji 

tvrdost, způsob lomu a charakteristickou křehkost jsou vhodným abrazivem (brusivem) 

při opracování široké škály povrchů v podobě brusných papírů, tkanin a kotoučů, nebo 

přímo v podobě volných zrn minerálu. Běžné využití granátového abraziva je k leštění 

různých materiálů, k čištění a obrušování povrchových vrstev vzdušným proudem. 

Zvláště se hodí k otryskávání a k řezání vysokotlakovým vodním paprskem. Granáty se 

také uplatňují jako součásti mechanických filtrů vody i řady chemických roztoků. Dříve 

se z granátů vyráběly ložiska pro jemné přístroje (hodinky, kompasy, atd.). Dnes k 

tomuto účelu slouží spíše syntetické kameny. Jako abraziva se užívají především 

almandiny, méně pak pyropy, grosuláry a andradity, spessartin a uvarovit se v technické 

praxi nevyužívají. Almandiny jsou nejvyužívanější pro svou vyšší hustotu a dobrou 

mechanickou odolnost. 
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5.3 Vodní paprsek 

5.3.1 Parametry brusiva  

Vzhledem k tvrdosti, hustotě a skutečnosti, že se granát láme v ostrohranné 

úlomky s tenkými hranami, je výhodně využito k řezání a rozpojování vysokotlakovým 

vodním paprskem. Granát je také poměrně chemicky inertní, a nebude reagovat 

s řezanými materiály, což je jeho další výhoda při použití jako abrazivum u této metody. 

V současnosti jsou pro tuto technologii nečastěji využívané abrazivní koncentráty s 

almandiny. Testy pyropu, grosuláru a andraditu v řezání vodním paprskem ukázaly 

nízký výkon, a tak zůstávají pro tuto technologii pouze experimentálním abrazivním 

materiálem. Uplatňují se spíše v obrušování a čištění vodním paprskem. 

 

Parametry brusiva na Oddělení kapalinového paprsku na VŠB-TU Ostrava: 

• Almandin z Austrálie (Obr. 15), ale zkouší i almandin z Indie 

 
Obr. 15 Australský almandin pod mikroskopem [Jandačka]. 

 
• Tvrdost: 7,5 dle Mohse 

• Hustota: 4,08 g/cm3 

• Zrnitost: 80 mesh1 (0,3 – 0,15 mm)  

                                                           
1 Zrnitost je dána v jednotce mesh (od nejhrubozrnnějších k nejjemnozrnnějším 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 
50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 a 1500), která se 
využívá v americké a britské praxi u síta s malými oky, což je počet ok připadajících na jeden palec (2,54 
cm) síta tkaného z drátu, jehož otvory odpovídají průměru drátu. Protože v Evropě se v současnosti užívá 
metrický popis sít se čtvercovými oky označenými podle jmenovité velikosti příslušného sítového oka 
vyjádřeného v milimetrech, je potřeba využívat převodní tabulku (viz Příloha 2). 
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• Tvar částic (zrn): Nepravidelné (aproximovány tvarem koule). Mikroskopickým 

pozorováním almandinu, byly reálně zjištěny následující tvary částic tohoto 

minerálu (Obr. 16). 

 
Obr. 16 Mikroskopicky pozorované tvary částic almandinu (122 částic) [Autor 2010]. 

 
• Minerální složení: Granát  97 – 98 % 

Ilmenit  1 – 2 % 

Křemen < 0,5 % 

Zirkon  < 0,2 % 

Ostatní  < 0,25 %  

 

5.3.2 Řezání vodním paprskem  

Počátky této progresivní metody, jejíž význam se stále zvyšuje, se datují do 50. 

let 20. století. Tehdy se začalo experimentovat s využitím síly vodního paprsku při 

řezání dřeva. Technologie byla vylepšena v 70. letech, kdy se při řezání začalo používat 

přidávání abraziva, a pak roku 1979 byl na trh uveden první abrazivní vodní paprsek. 

Vysokotlaký vodní paprsek je dělicí metoda, vhodná k řezání převážné většiny 

materiálů deskového charakteru (ocel, hliník, dřevo, plasty, sklo, kámen, beton, 

keramika, apod.) od tloušťky fólií až po desky silné cca 200 mm. Její princip 

zjednodušeně spočívá v tom, že brusivo je hnáno pod vysokým tlakem vodou proti 

materiálu, který chceme rozdělit. Proud vody s brusivem jej velice rychle a zároveň i 
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velmi přesně rozřízne (Obr. 17). Při zpracování měkkých materiálů (gumy, pěny, apod.) 

stačí čistý vodní paprsek bez abraziv. 

 

Obr. 17 Schéma řezání abrazivním vodním paprskem [22].   

 
Základ řezacího systému tvoří vysokotlaké čerpadlo, které generuje tlak vody až 

do 4 136 barů (413,6 MPa) před vstupem do tlakové nádoby, která udržuje výstupní tlak 

ve stálém, vyrovnaném vodním proudu. Voda je poté transportována do vodní nádrže a 

prostřednictvím nerezových ocelových trubek do abrazivní řezné hlavice zakončené 

jemnou vodní tryskou (v průměru 0,076 - 0,406 mm) a nakonec vychází společně s 

abrazivem a vzduchem z ústí trysky rychlostí 890 m/s (3 204 km/h). Výchozí 

vysokotlaký vodní systém zahrnuje abrazivní násypný koš, měřicí ventil na abraziva a 

speciálně konstruovanou směšovací komoru a zaostřovací trubici k přidání 

jemnozrnného granátu (zrnitosti 0,125 - 0,18 mm) do proudu vody, aby se 

mnohonásobně zvýšila brusná síla abrazivního vodního paprsku [10]. Abrazivní zrna 

granátu zrnitosti 0,125 mm nebo menší, řežou sice trochu pomaleji, ale mají hladší 

brusnou plochu ve srovnání s materiálem zrnitosti 0,18 mm a více. 

Při řezání je spotřeba abraziva přibližně 250 g za minutu a spotřeba vody se 

pohybuje od 2 litry vody za minutu, toto je nejčastěji používané nastavení [Jandačka, 

ústní sdělení 2010]. Přívod granátu je regulován skrze jemnozrnný kotouč, který pracuje 

na principu přesýpacích hodin, aby se zajistil stálý a vyrovnaný tok. Abrazivní řezná 

hlavice (Obr. 18) se skládá z tlumiče vysokotlakého ventilu, těla ventilu, těla trysky, ústí 

vodního paprsku a zaostřovací trubice. Pracuje pneumaticky s abrazivním měřicím 
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ventilem tak, aby když je tato hlavice aktivována, měřicí ventil umožnil vstup 

abrazivního proudu [10].  

 

Obr. 18 Detail řezné hlavy při řezání oceli tloušťky 136 mm [24]. 

 
Manipulace s paprskem může být manuální, stacionární – 1D, X-Y stoly – 2D 

nebo s roboty – 3D. Přesnost řezu a pohyb řezné hlavice je zajištěn počítačem na 

základě předem sestaveného programu. Je tedy možné provést i ten tvarově 

nejnáročnější řez během jedné jediné operace. Při provádění řezu je směs vody a 

abraziva zachycována v lapači, nejčastěji keramická vana, která je umístěná pod 

řezaným materiálem. Tato vana také slouží k rozptýlení energie proudu vodního 

paprsku a také, aby se neřezalo do podlahy. Následně po sedimentaci a filtraci směsi, 

může být voda a abrazivum znovu použity při řezání materiálu. Recyklace abraziva se 

začíná jeho separací od vzniklé směsi, pak jeho vysušením, a nakonec tříděním na 

požadovanou velikost zrn. Ale je třeba zmínit, že na Oddělení kapalinového paprsku na 

VŠB – TU Ostrava, této možnosti nevyužívají a používají jen neregenerovaná abraziva 

s tím, že není úplně prozkoumaná ekonomická efektivita regenerace [Jandačka, ústní 

sdělení 2010].  

 
5.3.3 Výhody a nevýhody této metody  

Velkou výhodou řezání vodním paprskem je skutečnost, že je schopen 

univerzálně řezat prakticky jakýkoli materiál, jak přírodní, tak umělý. Jde o studený 

proces řezání, který neprodukuje žádné teplo nebo jiskření, navíc při řezání nedochází 

k působení tlaku na řezaný materiál, čímž se podstatně eliminuje jeho praskání. Další 

velkou výhodou je možnost i tvarově složitých výřezů, které je omezeno pouze 
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kruhovitým průřezem paprsku. Také v kvalitnějších stupních řezu většinou není nutné 

žádné další opracování řezaného materiálu. Řezání probíhá velmi rychle, asi 1,2 rychleji 

než u jiných metod. Dále vytváří jen úzké řezné spáry (při užití abraziva cca 1,2 mm) a 

prakticky nevytváří prach, nebezpečné látky nebo páru. 

Nevýhodou je nevyhnutelný kontakt s vodou i s abrazivním materiálem a bez 

vhodného ošetření následuje povrchová koroze, u nasákavých materiálů delší vysoušení, 

možnost změny barvy, znečištění apod. Další nevýhodou jsou vysoké nároky na kvalitu 

vody. A v neposlední řadě nesmíme opomenout vysokou pořizovací cenu zařízení, 

stejně jako cenu granátových abraziv. 

 

5.3.4 Možnosti uplatnění 

 Vodní paprsek má mnohostranné využití. Uplatňuje se při řezání desek, plechů 

či tabulí, je možné jej využít i u předobráběných polotovarů nebo u materiálů 

s povrchovou úpravou (barva, lak). Díky výškovému senzoru lze řezat materiály 

zvlněné, nebo v plynulých křivkách profilované. S vodním paprskem je možné řezat do 

tloušťky 200 mm, případně i více, nejvíce se však v praxi řeže mezi 6 až 50 mm.  

Velké uplatnění má při výrobě součástek do letadel, v automobilovém průmyslu 

(vnitřní a vnější součástky jako jsou rohože, potahy stropu karoserie, nárazníky, dveře a 

přístrojové palubní desky), ve strojírenství (řezání tvarů z titanu, mosazi, jakékoliv 

oceli, hliníku, skla, kamene nebo kompozitních materiálů), ve stavebnictví (k dělení 

laminátů, skla, tepelně-izolačních hmot, podlahových krytin, mramoru, žuly, 

keramických obkladů a dlažeb), v papírenství (ořezávání okrajů a rozřezávání), 

kamenictví a keramickém průmyslu (formy na intarzie, aj.). Paprsek řeže i vodní potrubí 

anebo prostupy z betonu v betonové stavbě [10]. 

 

5.4 Abraziva ve vzdušném proudu 

Sypký granát odpovídající zrnitosti se nejvíce užívá v proudu vzduchu při stavbě 

a opravách lodí, obrušování průmyslových barev, čištění potrubí a palivových nádrží v 

ropném a plynárenském průmyslu a při obrušování džínoviny. Při obrušování vzdušným 

proudem jsou užívány různé zrnitosti granátu (především grosulár a andradit) od 

nejhrubozrnnějších k nejjemnozrnnějším (Tab. 7)[10]. 



Denisa Hrochová: Úprava a možnosti využití granátů 
 

2010                                                                                                                                                              36 
 

Tab. 7 Zrnitost granátu ve vzdušném proudu. 

Zrnitost 
Použití 

[mesh] 

16 

-k odstranění nejsilnějších a nejpřilnavějších povlaků (1,524 mm a více)   

 a koroze (0,102 mm a více)         

-oprava lodí, úprava konstrukční oceli mostů, vrtných plošin, průmyslových maleb 

36 -k odstranění silných povlaků (0,508 - 1,524 mm) a koroze (0,076 - 0,102 mm) 

30 - 60 

-pro všeobecné užití v abrazivním obrušování moderních ocelí (0,051 - 0,076 mm) 

 a údržbě povlaků (do 0,508 mm)         

-stavba lodí, údržba laminátových předmětů, ploch hangárů, ropných plošin 

 a sítě ropovodů a plynovodů, obrušování džínoviny     

80 
-pro citlivé podklady (0,038 - 0,0508 mm)       

-povrchová úprava hliníkových povrchů       

100 
-pro velmi citlivé povrchy (0,025 - 0,038 mm)       

-specializované produkty (hliník, syntetická vlákna, plasty)     
 
 

5.5 Lepená a lisovaná abraziva  

Mimo tvrdosti a odolnosti granátů je významné i to, že mají stejné fyzikální 

vlastnosti ve všech směrech a nejsou štěpné. Během drcení se lámou na ostrohranné 

úlomky až střepy. K takovémuto drcení dochází i během broušení, což se označuje jako 

samoostření brusných břitů [23]. Má to velký význam při výrobě lepených abraziv. Na 

podklad z papíru, fólie, tkaniny nebo vlákna, se za použití lepidla přichytí abrazivní 

písek (nejčastěji pyrop nebo almandin). Tak se vyrábějí brusné papíry a plátna k 

ručnímu broušení nejrůznějšího materiálu. Při použití granátu je účinnost zhruba třikrát 

až čtyřikrát větší než při použití křemenných písků [10]. 

Granátová abraziva se také využívají při přípravě lisovaných brusných kotoučů 

různé šířky, a to jak pro ruční broušení, tak jako pro kruhové elektrické brusky.  

Vyrábějí se stlačením směsi zrn abrazivní látky s pojidly za vysokých tlaků do různých 

forem a zahřátím na teplotu 1 200⁰. Hodí se k broušení dřeva, umělé hmoty a 

zrcadlového skla. Využívají se také v pásech různé šířky a délky (pásové brusky) a jako 

speciální prořezané tvary upravené tak, aby se hodily pro nestandardní podklad tkaniny 

(elektrické brusné nástroje) [10]. 

Podle způsobu prováděné operace se volí různá velikost zrn daného abraziva 

(Tab. 8). Abrazivum se skládá z ostrohranných zrn upravených tak, aby řezaly dřevo 
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jako pila nebo dláto, proto je brusný papír někdy popisován jako mnohoúčelový řezný 

nástroj [10].  

Tab. 8 Velikost zrn granátů pro různé operace. 

Zrnitost 
Použití 

[mesh] 

40 - 60 -obtížné broušení a stahování, drásání povrchu       

80 - 120 -hlazení povrchu, odstranění menších kazů a skvrn     

150 - 180 -konečné broušení před leštěním dřeva       

220 - 240 -broušení mezi povrchovými vrstvami mořidla nebo tmelu     

280 - 320 -odstranění prachu nebo skvrn mezi vrchními vrstvami laku     

360 - 600 -jemné broušení laku k odstranění lesku nebo povrchových vad a prasklin 

 
Zrnitost abraziva také závisí na typu dřeva (Tab. 9). 

Tab. 9 Závislost zrnitosti abraziva na typu dřeva. 

Zrnitost 
Použití 

[mesh] 

120 - 150 -pro dřevo jehličnanů jako je borovice a jedle     

180, 220,  
-pro dřevo listnatých stromů jako je topol, javor, třešeňa vlašský ořech 

280, 320 

150, 180 
-pro dřevo listnatých stromů jako je dub, jasan a mahagon 

220 

 

5.6 Abraziva pro leštění 

Z jemně pomletých granátů se vyrábějí leštící a lapovací pasty. Lapování je 

jemná povrchová úprava, označovaná někdy též jako hlazení. Při obrábění kovů, např. 

opracování vnitřní části válců výbušných motorů, bývá lapování konečnou operací. 

Lapovací a leštící pasty mají význam při opracování povrchů zrcadlových skel, 

specielních čoček pro optické přístroje (fotoaparáty, dalekohledy a mikroskopy). Volné 

brusivo se nejčastěji používá pro opracování umělých hmot, brusné kotouče pro sklo, 

dřevo a umělé hmoty [23].  

 

5.6.1 Tamblerování 

Leštění nebroušených kamenů se nazývá tamblerování neboli tromlování. Jedná 

se o nejstarší postup opracování šperkových kamenů, jehož výsledkem jsou vyleštěné 
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ohlazené valounky a i v současné době je tato technika stále využívaná např. v 

průmyslovém zpracování méně cenný drahých kamenů (např. obsidián, hematit, variety 

křemene). Při otáčení v motorem poháněném bubnu (Obr. 19) se velké množství 

připraveného polotovaru přibližně stejné velikosti se nechá brousit a leštit abrazivním 

granátovým práškem s vodou. V podstatě je tak napodobován proces opracování při 

říčním transportu. Výhodou jsou poměrně malé ztráty suroviny při odstranění 

povrchových kazů, ale velkou nevýhodou je, že celý proces leštění trvá až 60 dnů. 

 
Obr. 19 Princip tamblerování [6]. 

 

5.7 Další využití abraziv 

Větší granátová drť se uplatňuje jako přísada do řídkých betonů při vrtání na 

ropu, do ochranných betonů proti radiaci, při protismykové úpravě povrchu přechodů na 

živičných vozovkách, nebo se s úspěchem používá ke zpevnění svrchní vrstvy dlaždic a 

schodů u silně frekventovaných prostor, jako jsou obchodní domy, kina, haly divadel, 

nádražní a letištní prostory. S takovým využitím granátové suroviny se setkáváme 

hlavně v severských evropských zemích a ve Spojených státech amerických [23].  

 

5.8 Vodní filtry 

Granáty převážně nižší kvality se uplatňují také jako filtrační medium, jednak 

v jednoduchých filtrech na koupalištích a v bazénech, tak v rychloprůtokových filtrech 

ve vodárenství. Odolnost proti korozi, ostrý hranatý tvar zrn a vysoká hustota jsou 

vhodné vlastnosti pro vícemediové filtrační systémy (komunální filtrace vody, 

průmyslové filtrační systémy, třídění průmyslového odpadu). Tyto vícemediové filtry 
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(příp. mnohovrstevné filtry) zahrnují 3 minerální vrstvy se zmenšující se zrnitostí a 

zvětšující se hustotou od shora dolů. Typické seřazení (od shora dolů) je: antracit s 

hustotou 1,4 g/cm-3 a zrnitostí 1,0 - 2,5 mm; křemenný písek s hustotou 2,6 g/cm-3 a 

zrnitostí 0,4 - 1,0 mm; vrstvy granátu s hustotou 3,8 - 4,2 g/cm-3 a zrnitostí 0,2 - 0,6 mm 

a 1,0 - 1,4 mm; a základ štěrkopísku [10]. 

  

Takovéto smíšené médium umožňuje rychlou výkonnou filtraci, která zároveň 

zamezuje zpřeházení sledu po dobu proplachování (čištění filtru), kdy je vzduch 

přiváděn opačným směrem, aby uvolnil a odstranil zachycené částice. Granátu se 

využívá, protože díky vysoké hustotě není během silného zpětného proudění 

vyplavován vzhůru [10].  

 

Hlavní výhodou je mnohem jednodušší recyklace než u křemenného písku. 

Chceme-li se zbavit organických nečistot, musíme náplň filtru přežíhat, aby se usazené 

organické látky spálily. Zatímco při vypalování organických nečistot u křemenného 

písku dochází k praskání zrn a změně zrnitosti, granátové filtrační medium se vůbec 

nemění. Další perspektivní využití granátu se nyní ukazuje ve filtrech trubních studen 

pro ropné vrty [23].  

 

 

 

 



Denisa Hrochová: Úprava a možnosti využití granátů 
 

2010                                                                                                                                                              40 
 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části jsem se zaměřila na to, že prakticky všechny minerály ze 

skupiny granátů, lze získat gravitačními úpravnickými postupy a v případě almandinu, 

který je slabě magnetický, lze s úspěchem využít i magnetickou separaci. 

 

6.1 Charakteristika suroviny a lokality 

Hornina použitá v experimentální části je granulit z lokality Lom pod Libínem u 

Prachatic. Granulit je regionálně metamorfovaná šedomodrá hornina s granoblastickou 

strukturou (stejně velká zrna jsou do sebe zaklesnutá), s minerálním hlavně živcovým 

zastoupením, dále křemen, granát a pyroxen (Obr. 20). 

 

Obr. 20 Granulit z lokality Lom pod Libínem [26]. 
 

Granulit je těžen na lokalitě Lom pod Libínem u Prachatic. Těžbu na lomu uskutečňuje 

společnost Reno Šumava s.r.o., která surovinu netěží za účelem získání granátů, ale 

vytěžený granulit prodává jako drcené kameniva. Lom se nachází cca. 1 000 m 

jihovýchodně od města Prachatice, směrem na Český Krumlov (Obr. 21).  
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Obr. 21 Mapa okolí lokality [26]. 

 

6.2 Postup 

Granulit (0 – 50 mm) jsem na čelisťovém drtiči Fritsch, tvořícím I. stupeň drcení, 

podrtila na velikost 0 – 10 mm. Následně jsem granulit podrtila na čelisťovém drtiči pro 

úpravu laboratorních vzorků, který tvoří II. stupeň drcení. Podrcený materiál jsem na 

sítu 2,0 mm prosila a nadsítné ještě jednou podrtila na čelisťovém drtiči pro úpravu 

laboratorních vzorků, tvořící III. stupeň drcení. Takto připravený materiál s frakcí 0 – 2 

mm jsem rozdružila na laboratorním splavu Holman-Wilfley Model 800 (viz Příloha 3). 

Materiál je na splav přiváděn ve vodní suspenzi. Splav je nastaven na maximální délku 

kmitů a dána splavná deska pro jemnější materiál s nakloněnými lištami. Pět produktů 

rozdružování na splavu jsem dala vysušit a následně zvážila (Tab. 10). Vysušené vzorky 

byly pak vyfoceny (viz Příloha 4).  

Tab. 10 Produkty rozdružování na splavu (0 – 2 mm). 

0-2 mm 

  hmot. [g] výnos [%] 

I 2 789,45 90,97 

II 226,34 7,382 

III 49,77 1,623 

IV 0,24 0,008 

V 0,44 0,014 

∑  3 066,24 100,00 
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Vzorky 1. až 3. jsem následně prosila na sítě okatosti 0,5 mm (Tab. 11, 13 a 15), 

vzorky 4. a 5. jsem neprosívala, jednak byly už velice jemné z rozdružování na splavu a 

také materiálu vzorků bylo velice málo.  

Tab. 11 Sítový rozbor vzorku 1.   

Velikost  Hmotnost Výnos Výnos [%] 

zrna [mm] třídy [g] třídy [%] nadsítné podsítné 

0 - 0,5 1 096,57 39,31 100 39,31 

0,5 - 2 1 692,88 60,69 60,69 100 

 

Tab. 12 Zastoupení jednotlivých minerálů po rozdružování na splavu. 

Vzorek 1.   0 - 0,5 mm 0,5 - 2 mm Průměrný 

Minerál  Obsah [%] Obsah [%] obsah [%] 

Almandin 8,2 13,61 11,48 

Biotit  12,6 10,43 11,28 

Chrorit 3,56 3,55 3,55 

Mikroklin 12,58 18,2 15,99 

Albit 24,7 23,07 23,71 

Křemen 38,3 31,14 33,95 

 

Tab. 13 Sítový rozbor vzorku 2.   

Velikost  Hmotnost Výnos Výnos [%] 

zrna [mm] třídy [g] třídy [%] nadsítné podsítné 

0 - 0,5 156,47 69,13 100 69,13 

0,5 - 2 69,87 30,87 30,87 100 

 

Tab. 14 Zastoupení jednotlivých minerálů po rozdružování na splavu. 

Vzorek 2. 0 - 0,5 mm 0,5 - 2 mm Průměrný 

Minerál Obsah [%] Obsah [%] obsah [%] 

Almandin 66,6 63,8 65,74 

Biotit  12,4 11,4 12,09 

Chrorit 0,69 0,81 0,73 

Albit 5,9 7,71 6,46 

Křemen 14,44 16,29 15,01 

 

Tab. 15 Sítový rozbor vzorku 3.   

Velikost  Hmotnost Výnos Výnos [%] 

zrna [mm] třídy [g] třídy [%] nadsítné podsítné 

0 - 0,5 37,15 74,65 100 74,65 

0,5 - 2 12,62 25,35 25,35 100 
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Tab. 16 Zastoupení jednotlivých minerálů po rozdružování na splavu. 

Vzorek 3.  0 - 0,5 mm 0,5 - 2 mm Průměrný 

Minerál Obsah [%] Obsah [%] obsah [%] 

Almandin 93,6 84,6 91,3185 

Biotit  2,9 8 4,19285 

Chrorit 2,2 0 1,6423 

Křemen 1,35 5,91 2,50596 

Ilmenit 0 1,45 0,367575 

 

Vzorky 1. a 2. pod 0,5 mm byly ještě rozdruženy na indukčním kotoučovém 

magnetickém separátoru ÚVR, při magnetické indukci B = 0,5 T (tesla)(Tab. 17).  

Tab. 17 Magnetická separace (0 – 0,5 mm). 

0 - 0,5 mm 

    hmot. [g] výnos [%] hmot. celé [g] 

I 
N 31,03 61,24 671,54 

M 19,64 38,76 425,03 

  ∑  50,67 100 1 096,57 

II 
N 6,26 10,94 17,12 

M 50,97 89,06 139,35 

  ∑  57,23 100 156,47 

 

Tab. 18 Zastoupení jednotlivých minerálů po magnetické separaci. 

Vzorek 1. 1M 1N 

(0 - 0,5 mm) [%] [%] 

Almandin 53,1 3,81 

Biotit  27,1  4,66 

Chrorit 7,5  0 

Mikroklin 0 17,39 

Albit 5,77  28,09 

Křemen 6,59  46,04 

 

Tab. 19 Zastoupení jednotlivých minerálů po magnetické separaci. 

Vzorek 2. 2M 2N 

(0 - 0,5 mm) [%] [%] 

Almandin 83,8 27,19 

Biotit  10,4 4,14  

Chrorit 1,4 0 

Mikroklin 0 14,7 

Albit 0 17,65 

Křemen 4,4  36,36 
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Všechny vzorky byly následně pomlety a dány na rentgenovou difrakční analýzu 

(viz Příloha 5), analýza byla provedena na Institutu geologického inženýrství Dr. Ing. 

Daliborem Matýskem. Úplné výsledky rentgenové difrakční analýzy viz Příloha 6 a 

částečná prezentace výsledků: Tab. 12, 14, 16 a 18, 19. Ale už před tím mikroskopem 

(viz Příloha 7) bylo zjištěno, že vzorky 4. a 5. mají slabé výnosy almandinu, a proto 

nebyly podrobeny rentgenové difrakční analýze. 

 

6.3 Dílčí závěry 

Na vibračním splavu se upravovaná surovina rozdružila na 5 produktů 

rozdružovaní, ale produkty 4. a 5. měly nízký výnos. Naproti tomu nejvyšší obsahy 

almandinu měl produkt č. 3, který ani nepotřeboval přečišťující magnetickou separaci a 

průměrný obsah almandinu ve sledovaném vzorku se pohyboval kolem 93 %. Produkty 

1. a 2. byly podrobeny magnetické separaci, aby se zvýšil obsah almandinu, který u 1 

produktu po rozdružování na splavu nebyl moc vysoký (kolem 10 %) a po magnetické 

separaci byl obsah almandinu ve vzorku 53 %. U 2. produktu rozdružování se po 

magnetické separaci se původní obsah z 65 %, zvýšil na 83 %.  

Z výsledků RTG difrakční analýzy původního vzorku se dá vyčíst, že hornina 

granulit obsahuje almandin (16 %), biotit (11 %), křemen (32 %), dále obsahuje chlorit 

(3 %), albit (22 %), mikroklin (14 %) a v jednom případě se dokonce objevily i stopy 

ilmenitu (0,006 %). Minerální složení je v podstatě shodné s tím jaké deklaruje 

společnost Reno Šumava, až na pyroxeny, které RTG difrakční analýza nepotvrdila. 

Tab. 20 Minerální složení původního vzorku z RTG difrakční analýzy. 

Minerál Obsah [%] 

Almandin 16,78 

Biotit  11,23 

Chrorit 3,31 

Mikroklin 14,55 

Albit 22,05 

Křemen 32,04 

Ilmenit 0,006 

 

Se stále se zvyšující poptávkou po technicky využitelném granátu, vyvstává 

otázka, jestli by granulit z lomu pod Libínem, který se zatím prodáván pouze jako 

drcené kamenivo, nebylo výhodné a možné směřovat k těžbě a úpravě almandinu. 
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Samozřejmě až po dalších zkouškách a analýzách, jestli almandin dosahuje těch 

parametrů, které jsou u technických granátů požadované. A také jestli by to bylo vůbec 

ekonomicky výhodné a proveditelné, zaměřit se na těžbu technického granátu. Podle 

mého názoru by se nad touto otázkou mohli alespoň zamyslet, protože granátová 

surovina se velice dobře upravuje, už jen za pomoci gravitačních způsobů úpravy.  
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zaměřila na komplexní seznámení s velkou skupinou 

granátů, která má své významné a nezastupitelné postavení, jak ve šperkařství, tak 

především v technice. Snažila jsem se, aby diplomová práce tvořila ucelený text 

s problematikou granátů. 

V diplomové práci jsem hledala odpovědi například na tyto otázky: Jaké 

minerály vlastně patří do skupiny granátů?, Kde se vyskytují v ČR granáty?, Jak se 

granáty upravují?, Jaké mají granáty využití? a podobně.  

Diplomová práce je koncipována do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. 

V teoretické části jsem charakterizovala jednotlivé minerály ze skupiny granátů, také 

jsem se snažila zmapovat jejich výskyt ve světě i v ČR, jejich dnešní využití a 

v neposlední řadě způsoby úpravy granátů. Druhá část diplomové práce je empirická. 

V níž jsem aplikovala poznatky z teoretické části při úpravě suroviny s obsahem 

granátu, k čemuž jsem využila informace o rozdružování na splavu, magnetické 

separaci, ale i o drcení a sítové analýze. 
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