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Anotace 

 

Diplomová práce poukazuje na těţbu zlata a jeho ekonomické vyuţití.  

Práce je systematicky rozdělena do pěti kapitol. V úvodních kapitolách jsou 

představeny unikátní vlastnosti tohoto kovu. V dalších kapitolách je popsán jeho význam v 

historii lidského společenství, výskyt, těţba a zpracování.  

V kapitole týkající se ekologie jsou popsány moţné negativní dopady při těţbě 

tohoto nerostu.  

Hlavní oblast této práce je věnována postavení zlata v ekonomice a to od historie po 

současnost. Vývoj od pouţití zlata jako platidla aţ po tzv. zlatý standart.  

Závěrečné kapitoly se věnují významu zlata jako investice s výhledem jeho vyuţití 

v budoucnosti.  

Zlato je  nositel jistoty a trvalé hodnoty 

 

Klíčová slova: zlato, výskyt, těţba, peníze, zlatý standart, investování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

 

The final thesis refers to output of gold and its economic profit. 

This thesis systematic divides into  five chapters. Unique qualities of this metal are 

presented in the first parts of  the thesis. Its meaning in human history, occurrence, output 

and its processing is described in the next chapters. 

The negative falls during  the output of gold is decribed in the chapter of ecology. 

The main part of this thesis is centred on position of gold in economic, from history 

to the present. Evolution of gold as means of payment till so-called „ the standard of gold“. 

The meaning of gold as investment and its profits in future are including in the final 

chapter. 

Gold is a bearer of certainty and pernament value. 

 

Key  words: gold, occurence, output, money, standard of gold, investment 
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1. ÚVOD 
 

 

V této práci se věnuji tématu zlata, na které se snaţím nahlíţet z různých úhlů a 

přinést tak komplexní pohled na tento unikátní fenomén. V úvodní části představuji zlato 

jako nejznámější drahý kov, jehoţ existence je s lidskou společností spojena jiţ tisíce let. 

Zlato představuje trvalou hodnotu vzhledem ke své trvanlivosti, vzácnosti, unikátním 

vlastnostem a všestranným moţnostem vyuţití. Postavení zlata mezi ostatními drahými 

kovy je tedy stále výsadní, přičemţ je třeba jeho význam chápat jak v oblasti investiční, 

kdy zlato představuje prakticky stabilní hodnotu víceméně odolávající výkyvům finančních 

trhů, tak v oblasti praktického vyuţití v nejrůznějších aspektech lidského ţivota i 

v jednotlivých průmyslových či lékařských odvětvích. 

V další části práce se zabývám výskytem zlata v České republice a ve světě. 

Zároveň představuji moţné metody získávání zlata jak v dnešní době, tak v minulosti. 

S těţbou zlata jsou rovněţ spojeny mnohé problémy především ekologického charakteru, 

které nejsou v práci opomenuty. 

Jádrem celé práce je část zabývající se rolí zlata v současné ekonomice. Ačkoli 

zlato jako přímé platidlo bylo v průběhu času nahrazeno penězi, hrálo aţ do 60. let 20. 

století roli tzv. zlatého standardu, čímţ je myšleno krytí oběţiva skutečným zlatem 

v plném rozsahu. Odklon od tohoto systému pak přinesl mnohé problémy, jejichţ palčivost 

vychází v současné době stále více najevo. Můţeme se nejednou setkat i s názory, které 

současným finančním a měnovým trhům předpovídají brzký pád. Ve světle těchto 

pesimistických úvah se tak zlato jako uchovatel stálé hodnoty dostává opět na výsluní a 

investování peněz do zlata si získává stále větší oblibu. 

V práci se snaţím především odpovědět na otázku, jakou roli hraje zlato v současné 

ekonomice, ale pátrám také po podstatě vztahu mezi zlatem a současnými penězi. 

Zabývám se jak ekonomickou dimenzí zlata, tak i dopadů proměn vztahu mezi zlatem a 

penězi na lidskou společnost. Zároveň představuji i některé výhledy do budoucna, ve 

kterých hraje zlato důleţitou úlohu. 
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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZLATA 

 

1. 1.  Chemicko-fyzikální charakteristika zlata 

Zlato se z fyzikálního hlediska řadí mezi těţké kovy, kam spadají všechny kovy 

s měrnou hmotností, která je větší neţ 5 kg/dm
3
. Měrná hmotnost zlata je 19,33 kg/dm

3
. 

Zlato je tedy kovem, který je dokonce 2,5krát těţší neţ ţelezo nebo 1,7krát těţší neţ olovo. 

Jako zvláštnost je moţné uvést, ţe pokud bychom tunu zlata zformovali do tvaru krychle, 

měřila by její hrana pouhých 37,27 cm.
1
 

Zlato, latinsky aurum, má chemické označení Au a nalezneme jej na 79. místě 

periodické tabulky prvků ve skupině vzácných kovů. Zlato je jako kov velmi stabilní a 

prakticky nepodléhá vnějším vlivům. Nerezaví a navíc je odolné i vůči kyselinám, zásadám 

a solím. K rozpuštění zlata můţe dojít pouze v lučavce královské, coţ je směs kyseliny 

chlorovodíkové a dusičné, případně v roztocích kyanidů. Zlato má tedy výbornou 

chemickou odolnost. Vyniká také svojí vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí, ale je 

zároveň neobyčejně taţné a kujné. Z hlediska vodivosti se dokonce jedná o druhý 

nejvodivější kov hned za stříbrem. Zlato je charakteristické také vysokým leskem a velkou 

hustotou. Teplota tání zlata je 1063 C a teplota varu 2700 C. 

Zlato je moţné získávat buď z křemenných ţil, které prostupují mnohými 

horninami, nebo z náplavů vzniklých zvětráváním a odplavováním zlatonosných hornin 

vodou. Tím je zároveň vysvětlen i původ zlata nalézaného v naplaveninách říčních koryt. 

Zlato je pak logicky přítomno i v mořské vodě, dosud však nebyl objeven efektivní a 

rentabilní způsob jeho těţby.
2
 

V přírodě se zlato vyskytuje v několika podobách. Můţe se jednat o ryzí kov nebo 

se objevuje jako podstatná sloţka různých slitin, ve kterých je obsaţené stříbro, měď nebo 

platinoidové kovy. Tím, ţe je zlato z hornin splavováno do vody, dostává se následně také 

do organismu rostlin a ţivočichů. Je však moţné říct, ţe čím je forma ţivota sloţitější, tím 

méně zlata obsahuje. Zlato ve své ryzí podobě je však poměrně měkké a proto ne zcela 

vhodné např. k výrobě zlatých předmětů. Bývá proto směšováno s jinými kovy tak, aby se 

výsledná slitina následně vyznačovala vyšší tvrdostí a pevností. Druh a mnoţství přidaného 

                                                
1 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 37. 
2 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato, zlato, zlato: od magie aţ po finanční spekulace, s. 9. 
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kovu ovlivňuje následný barevný odstín zlata. Nejčastěji se do zlata přidává přísada mědi, 

stříbra, niklu nebo paládia. S těmito slitinami se pak můţeme v praxi setkat např. pod 

označením bílé zlato, červené zlato apod. Ke zjištění obsahu ryzího zlata se pouţívá 

zkouška, při které je slitina leptána různými kyselinami. K této zkoušce se vyuţívá 

zkušební kámen, na němţ po otěru slitiny ulpí zlatě zbarvený črt, proto se tento test také 

nazývá tzv. zkouška črtem. Skleněnou tyčinkou jsou na tento črt postupně aplikovány 

kapky zkušebních kyselin pro jednotlivé kvalitativně rozdílné typy zlata, čímţ lze následně 

stanovit jeho ryzost. Odpovídá-li nanesená zkušební kyselina ryzosti prověřované slitiny, 

črt na kameni se nezmění.
 3

 

1. 2.  Stanovení ryzosti zlata a puncovní problematika 

Ke zjišťování přesné ryzosti zlata se v současnosti vyuţívají sloţité laboratorní 

zkoušky, které bývají prováděny ve státních zkušebnách nebo dílnách (tzv. afinériích), ve 

kterých se drahé kovy taví. Konkrétní mnoţství ryzího zlata ve slitině je uváděno 

v tisícinách. Ryzí zlato by tedy v ideálním případě mělo nést označení 1000/1000, čehoţ 

však v praxi reálně nelze dosáhnout. I nejryzejší moţné zlato totiţ ve skutečnosti obsahuje 

alespoň jednu tisícinu příměsi. 

 Povinný minimální obsah ryzího zlata ve slitinách určených k dalšímu zpracování 

např. pro šperkařský průmysl je většinou stanoven státem. V České republice se můţeme u 

běţných zlatnických produktů setkat s ryzostí 585/100, jinak řečeno se jedná o 14karátové 

zlato. Zlaté výrobky o ryzosti 18 nebo 22 karátů se většinou zhotovují speciálně na 

objednávku. V případě ryzího zlata hovoříme o 24 karátech. Slovo karát se vztahuje 

k názvu semen rohovníku obecného, který se vyskytuje v jiţní Evropě nebo také v Asii a 

Africe. Tato semena jsou specifická tím, ţe všechna mají většinou téměř stejnou váhu (cca 

0,195 g). Tato vlastnost je pak předurčila k tomu, ţe se staly základem pro váţení zlata, ale 

i jiných drahých kovů, perel nebo drahých kamenů. 

 Z historie jsou však známé i další hmotnostní jednotky, které byly vyuţívány i pro 

váţení drahých kovů. Téměř v celé Evropě byla pro tento účel známá hřivna, která se 

dělila na 12 a později na 8 uncí. Hmotnost jedné hřivny se však v různých lokalitách dosti 

                                                
3 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 38–45. 
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měnila.
4
 Úplně jiné váhové jednotky byly uţívány v Rusku, kde se objevuje jednotka 

zolotnik s váhou 4,266 g. V Anglii byla pouţívána trojská unce, která je známá dodnes a je 

rovna 31,1 g. V Indii, Pákistánu, na Středním a Blízkém východě se uvádí hmotnost zlata 

v tolech. V Asii je pak moţné se setkat i s dalšími váhovými jednotkami. Ve Vietnamu se 

zlato váţí na chi, v Koreji na dony a v Thajsku na bahty. 

 Při prodeji zlatých předmětů bylo však postupem času nutné zavést určité 

všeobecně uznávané identifikační znaky, jejichţ pouţívání by podléhalo společenské 

kontrole, které by zaručily pravost pouţitého zlata a jeho kvalitu. Snaha o ochranu 

zákazníků vůči podvodům v této oblasti vedla ve většině zemí ke státní regulaci zlatnické 

výroby a k zavedení puncovnictví. Poměr mezi zlatem a jeho přísadami byl stanoven 

státem, coţ nakonec vyústilo ke vzniku celého puncovního zákona. Na české země se 

vztahovaly jiţ rakousko-uherské puncovní předpisy, na které později navázaly puncovní 

zákony, které prošly v průběhu 20. století několika úpravami. V některých zemích (např. 

Německo, Itálie, Lucembursko) však puncovní povinnost výrobcům zákon neukládá a 

k puncování se přistupuje aţ od určité váhy výrobku. 

 Konkrétní puncovní značky mají v různých zemích bohatou tradici a historii. Je 

moţné se na nich setkat s nejrůznějšími obrazci, zkratkami a čísly. Výjimkou nejsou ani 

postavy lidí, zvířata, rostlinné motivy nebo různé symboly. Základní české puncovní 

značky nesou zvířecí motivy, přičemţ pro kaţdý typ ryzosti (od č. 0 tj. ryzí zlato, aţ po č. 4 

tj. 14karátové zlato) je příslušná odlišná značka. 

   999/1000        986/1000        900/1000 

750/1000 585/1000 

Zdroj: Příloha k vyhlášce č. 363/2003 Sb. (http://www.puncovniurad.cz/cz/legislativa/text363.htm) 

Obr. 1 České puncovní značky 

 

                                                
4 Např. vídeňská hřivna 280,888 g, česká hřivna 256,875 g, kolínská hřivna 233,856 g.  
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1. 3.  Význam zlata a způsoby jeho vyuţití 

Zlato hraje v lidské společnosti významnou roli jiţ několik tisíc let. Stalo se asi 

nejznámějším platidlem, ale samo bylo často i předmětem obchodu.
5
 Zároveň se jedná o 

materiál, který je vzhledem ke svým vlastnostem velmi vhodný k uměleckému zpracování. 

Je moţné se setkat jak s výrobky přímo ze zlata, tak s uměleckými předměty, které jsou 

pouze pozlacené. Především zlaté šperky lze nalézt prakticky v kaţdé známé lidské 

kultuře. Nejstarší dochované zlaté předměty pocházejí z období 4000 let př. n. l. Techniky 

pozlacování předmětů byly objeveny později. Jsou známy jiţ z období přibliţně 3000 let 

př. n. l., přičemţ prvními špičkovými zpracovateli zlata touto technikou byli staří 

Egypťané. V průběhu historie byly pozlacovány nejen drobné předměty, ale i celé mohutné 

sochy, části interiérů obytných domů, náboţenských chrámů apod.
6
 

 Při hledání významu zlata pro lidská společenství nemůţeme opomenout ani jeho 

mytologický rozměr, který byl sice více aktuální v minulosti, avšak jeho odkaz se můţe 

dodnes projevovat v základech naší současné kultury. Zlato jako něco výjimečného hraje 

významnou roli v mnoha legendách a mýtech. Pro jeho vzácnost bylo také vţdy nositelem 

všeobecně srozumitelné symboliky, která umoţňovala jeho vlastníkům potvrzovat jejich 

vysoký společenský status. Vliv fenoménu zlata na kulturní vývoj je patrný nejen 

v literatuře, ale také v písních nebo dodnes pouţívaných lidových rčeních. V některých 

jazycích jako např. v češtině se zlato a od něj odvozené slovní tvary staly synonymy pro 

různé pozitivní a výjimečné aspekty lidské povahy, schopností nebo zvláštního významu 

(např. oslovení zlatíčko, zlaté české ručičky, zlaté srdce apod.). 

 Zlato jako symbol bohatství má zajisté význam i v mnoha dnešních lidských 

společnostech. Zároveň nás však zlato v současném světě obklopuje ve většině předmětů, 

které pouţíváme, ačkoli není na první pohled vůbec patrné. Zlato se totiţ vyskytuje jako 

součást prakticky všech moderních přístrojů jako jsou počítače, mobilní telefony a další. 

Mnoţství zlata je zde sice vcelku nepatrné, ale významně ovlivňuje vodivost mezi 

některými komponenty. Konkrétní mnoţství zlata v těchto zařízeních je však opravdu 

velmi malé, běţný domácí počítač obsahuje přibliţně 0,1 gramů zlata. 

                                                
5 O zlatě jako platidlu, jeho vztahu k penězům a o jeho důleţitém vlivu na vývoj ekonomiky bude podrobněji 

pojednáno později. 
6 COYONE, C. Přírodní bohatství země, s. 96. 
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 Neopomenutelný význam má zlato v oblasti medicíny, a to nejen v oblasti zubního 

lékařství. Vyuţití zlata při výrobě dentálních protéz a můstků má však dlouhou historii, 

která zasahuje minimálně do období několika staletí před naším letopočtem. V současnosti 

jsou pro tyto účely vyvinuty i mnohé jiné materiály, pouţití zlata má však obzvláště 

v některých zemích silnou tradici a jeho spotřeba pro dané účely příliš neklesá. Je 

odhadováno, ţe koncem 20. století bylo ve stomatologii ročně spotřebováno přibliţně 70 

tun zlata. 

 V ostatních odvětvích lékařství má zlato také nezastupitelnou funkci a dlouhou 

historii. Poprvé bylo zlato jako lék uţito kolem roku 5000 př. n. l. v rámci indické tzv. 

ajurvédské medicíny. Preparáty s obsahem zlata jsou pak omezeně pouţívány i v současné 

medicíně vzhledem k pozitivním účinkům na některá onemocnění. Jednou z významných 

předností zlata je jeho dobrá snášenlivost v lidském organismu, čehoţ se často vyuţívá 

v plastické chirurgii. Schopnost zlata nahradit např. chybějící lebeční kosti po různých 

úrazech apod. byla známá jiţ celá staletí. V dnešní době se zlato vyuţívá i v kosmetické 

chirurgii, kde tenoučké implantáty ze zlatých drátků pomáhají zpevňovat obličejové partie. 

Zároveň se také rozšiřuje obliba kosmetických přípravků s obsahem zlata, které mají mít 

na pleť omlazující účinky bez nutnosti invazivních zásahů.
7
 

 Jedinečných vlastností zlata však vyuţívají i další obory lidské činnosti. Svůj 

význam nalezlo zlato v chemickém průmyslu, který pracuje zejména se sloučeninami 

obsahujícími zlato. Bez zlata by se také obtíţně obešel fotografický průmysl, ale také 

kosmonautika nebo letectví. Zlato je obtíţně nahraditelné i pro stavebnictví, které vyuţívá 

zejména vlastností reflexních skel, kterým obsah zlata propůjčuje schopnost odráţet 

infračervené i ultrafialové záření, čímţ se takové sklo významně podílí na udrţení 

stabilního teplotního klimatu v budovách.
8
 

 Význam zlata však nespočívá jen v jeho kráse a specifických vlastnostech, které 

lidem nabízí v praktickém ţivotě. I samotná těţba zlata je pro mnoho lidí ţivotně důleţitá. 

Přináší totiţ zdroj obţivy milionům lidí, kteří jsou při jeho získávání zaměstnáváni. S touto 

problematikou jsou však spojena i mnohá negativa, které s sebou zlato nerozlučně přináší. 

V mnoha oblastech jsou při těţbě zlata porušovány bezpečnostní předpisy (pokud jsou 

                                                
7 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 64–68. 
8 COYONE, C. Přírodní bohatství země, s. 98. 
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vůbec nějaké stanoveny) a dělníci jsou mnohdy nuceni pracovat za minimální výdělek 

v nesnesitelných podmínkách. 

 V negativním slova smyslu má těţba zlata i ekologický rozměr, který souvisí 

s pouţíváním jedovatých chemických sloučenin při těţbě, které následně zamořují ţivotní 

prostředí. Zlato jako kov vysoké ceny a symbol bohatství také po celou historii vzbuzoval 

mnoţství mezilidských konfliktů, kriminálních činů i krvavých válek. 
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2. VÝSKYT A TĚŢBA ZLATA VE SVĚTĚ A V ČESKÉ       

    REPUBLICE V HISTORII A SOUČASNOSTI 

 

2. 1.  Výskyt zlata v přírodě 

V malém rozsahu se zlato nachází prakticky na všech místech naší planety, záleţí 

však na jeho mnoţství, aby se vyplatilo jej těţit. Zlato se v přírodě vyskytuje v několika 

podobách. Je moţné se setkat se zlatem ryzím, ale také se zlatem obsaţených ve 

sloučeninách nejčastěji se stříbrem nebo s dalšími kovy. Dále bývá obsaţeno v sulfidech, 

teluridech a selenidech. Loţiska zlata v přírodě lze dělit na primární a sekundární. 

Primárními zdroji je myšleno zlato obsaţené přímo v horninách, nejčastěji 

v hydrotermálních křemenných ţilách.
9
 Hydrotermální loţiska vznikala postupně 

ukládáním minerální substance pocházející z horkých roztoků, které vzešly nejčastěji 

z magmatického zdroje. K samotnému ukládání pak došlo v průběhu jejich výstupu 

vzhůru, a to v závislosti na klesající teplotě a tlaku. Obecně lze dle teploty těchto roztoků 

rozeznávat několik typů loţisek, které se liší hloubkou svého výskytu pod zemským 

povrchem. V konkrétním případě zlata je pak moţné objevit jeho loţiska jak velmi blízko 

pod povrchem, tak i v těch největších hloubkách.
10

 V horninách bývá zlato většinou 

rozptýleno v tak malých částečkách, ţe je není moţné jednoduše zpozorovat. Vzácně zde 

zlato vytváří plíšky, keříčkovité útvary, drátky nebo krychlové krystaly.
11

 

Sekundární loţiska vznikají jako výsledek fyzikálních pochodů. Zejména se jedná o 

zvětrávání hornin a jejich postupné splavování vodou do říčních koryt. Vzniklé rozsypy se 

pak hromadí v říčních sedimentech ponejvíce v naplaveninách uvnitř meandrů.
12

 Součástí 

rozsypových loţisek bývají tzv. nugety, coţ jsou valounky kumulovaného zlatého kovu. 

Liší se svojí hmotností v rozmezí desítek či stovek gramů aţ po několik desítek kilogramů. 

Vzhledem ke vlévání říční vody do moří je zřejmé, ţe v rámci sekundárních loţisek 

se lze se zlatem setkat i v mořské vodě, kde je zlato volně rozptýleno. Údaje o mnoţství 

zlata v mořské vodě v literatuře obvykle kolísají, pohybují se od 0,001 aţ po přibliţně 6 

                                                
9 Surovinové zdroje České republiky, s. 396. 
10 PETRÁNEK, J. Encyklopedie geologie. 
11 PAŘÍZEK, J. Zlato – bohatství, moc, násilí, s. 13. 
12 Tamtéţ. 
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mg zlata v 1m
3
 vody. Toto rozmezí je dáno i odlišnostmi charakteristickými pro různé 

lokality. Na některých místech byly dokonce naměřeny i hodnoty výrazně vyšší. Ačkoli se 

tedy v mořské vodě celkově nachází poměrně velké zásoby zlata, stále nebyly vyvinuty 

vhodné způsoby těţby. Moţné postupy sice vyvinuty byly, publikováno jich bylo 

minimálně třicet, ţádný z nich však se však neukázal jako rentabilní.
13

 

Je však také třeba připomenout, ţe mnoţství zlata obsaţeného v zemské kůře není 

neměnné. V geologicky aktivních oblastech se zlato stále ukládá. K tomuto procesu sice 

nedochází ve velkém měřítku tak, aby toto zlato bylo významné pro jeho těţbu, můţe však 

přispět k rozvoji poznání o těchto fyzikálních pochodech a následně pomoci odhalit dosud 

neobjevená loţiska. Stejně tak jsou v určité míře obnovována i povrchová naleziště 

vzhledem k setrvalému procesu zvětrávání a odplavování hornin.
14

 

2. 1. 1. Výskyt zlata ve světě 

Zlato se původně vyskytovalo na mnoha místech světa, přičemţ dnes je jiţ 

v některých oblastech prakticky vytěţeno. Největší velmocí v těţbě zlata byla po dlouhou 

dobu Jihoafrická republika, kterou však v roce 2007 z tohoto pomyslného trůnu sesadila 

Čína. Roli hlavních světových producentů zlata hráli donedávna kromě Jihoafrické 

republiky ještě další tři země, které bývali dohromady označováni jako tzv. Velká čtyřka. 

Jsou to USA, Austrálie a Kanada. V současnosti je však mezi ně nutná zařadit i Čínu, jejíţ 

těţba v současnosti překročila veškerá očekávání. Od roku 2007 se stala největším 

producentem zlata Čína s 276 tunami. Následují další země jako je Rusko, Peru, Indonésie 

a mnohé další. Bohaté zásoby zlata se však nacházejí i v dalších afrických lokalitách, např. 

Ghana, Mali, Tanzanie a další.
15

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 38–39. 
14 COYONE, C. Přírodní bohatství země, s. 101. 
15 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 206. 
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Tabulka č. 1 Těžba zlata (v tunách) 

rok JAR USA Čína Rusko SVĚT 

1970 1 000,4 54,2 1,6 202,2 1 478,1 

1980 674,0 30,2 7,0 258,2 1 218,6 

1990 605,4 294,5 100,0 302,0 2 127,4 

2000 428,3 353,0 175,0 142,7 2 573,0 

2005 296,0 256,0 224,0 156,6 2 518,0 

2006 275,3 260,0 240,1 152,6 2 468,7 

2007 254,7 238,0 276,0 144,9 2 444,0 

2008 232,0 234,0 288,0 163,9 2 356,0 

                Zdroj: http://www.goldsheetlinks.com/goldhist.htm 

S těţebními lokalitami minulosti bývá spojována bezmyšlenkovitá touha statisíců 

lidí po rychlém zbohatnutí, která vedla ke vzniku známých zlatých horeček. Lidé byli 

ochotni opouštět své domovy a putovat za nejistou vidinou zlatého bohatství do 

neznámých krajů a kontinentů. K nejznámějším místům, která se proslavila těţbou zlata od 

poloviny 19. stol patří Kalifornie, Austrálie a o něco málo později také Aljaška. V těchto 

oblastech se těţba omezovala prakticky výhradně na získávání zlata z jeho sekundárních 

loţisek a převaţovalo zde tedy rýţování říčních naplavenin. 

Do podobného časového období spadaly i počátky těţby zlata v Jihoafrické 

republice, jejíţ naleziště nesou charakter primárních loţisek obsaţených v horninách. Toto 

specifikum ovlivnilo charakter získávání zlata vzhledem k nutnosti větší organizovanosti a 

mechanizace těţby. K započetí hornických prací bylo tudíţ nutné vlastnit dostatečný 

kapitál. Jihoafrické doly tak byly vţdy vlastněny určitými průmyslovými či finančními 

korporacemi.
16

 

Těţba zlata se však jiţ v dávné minulosti realizovala na mnoha místech, avšak bez 

tak masivního zájmu širokých mas, neţ tomu bylo v průběhu 19. století. Jednalo se však 

                                                
16 Tamtéţ, s. 202–207. 
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spíše o lokality místního významu. Většinou byla těţba podřízena příslušnému 

panovníkovi, pod jehoţ záštitou byla těţba organizována a zároveň mu také vytěţené 

suroviny následně náleţely. K těţbě se také v mnoha kulturách vyuţívala otrocká i dětská 

práce.  

2. 1. 2. Výskyt zlata v České republice 

Na území České republiky se nacházejí jak primární, tak sekundární loţiska zlata, 

přičemţ těţba obou typů má zde tradici jiţ bezmála tří tisíciletí. Ve středověku byly české 

země dokonce řazeny mezi nejvýznamnější producenty zlata v Evropě. Ačkoli mnohá 

naleziště v České republice byla jiţ vytěţena, stále se zde nacházejí určité zásoby zlata. 

V současnosti se však zlato na našem území netěţí, přičemţ těţba ustala v roce 1994 a od 

té doby jejímu obnovení brání zejména nedořešené střety zájmů s ochranou ţivotního 

prostředí.
17

 

 Nejvýznamnější loţiska zlata v České republice je moţné nalézt ve Středočeském 

kraji v okolí Jílového u Prahy, v lokalitě Mokrsko nebo ve Vacíkově poblíţ Příbrami. Dále 

se zlato na našem území nachází v oblasti Jeseníků, a to zejména v okolí města Zlaté Hory. 

Loţisko, jehoţ výnosnost není ještě podrobně prozkoumána, je moţné nalézt v okolí 

Kašperských Hor. V podhůří Šumavy, na severní Moravě a ve Slezsku se nalézají málo 

významná rozsypová loţiska, ve kterých v minulosti probíhalo intenzivní rýţování. 

Celkem se na našem území nachází přibliţně 15 loţisek, přičemţ celkové zásoby jsou 

odhadovány na necelých 240 tun zlata.
18

 

 V posledních letech se však můţeme v literatuře i ve sdělovacích prostředcích stále 

častěji setkat s názory volajícími po znovuobnovení těţby zlata na našem území. Zvyšují se 

také aktivity zahraničních společností zajímajících se o moţnosti průzkumu a následnou 

těţbu vybraných lokalit. Těţba je však českými ministerstvy opakovaně odmítána a 

zamítavé postoje zaujímá i široká veřejnost, protoţe s těţbou je spojena změna krajinného 

rázu v místě těţby a zpracovávání rudy s sebou také přináší obavy z ekologických rizik 

plynoucích z pouţívaných technologií.
19

 

                                                
17 Surovinové zdroje České republiky, s. 396–397. 
18 Tamtéţ. 
19 PAŘÍZEK, J. Zlato – bohatství, moc, násilí, s. 14. 
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2. 2.  Získávání zlata: Metody těţby 

 Jak jiţ bylo naznačeno, způsoby získávání zlata jsou závislé na typu naleziště 

tohoto kovu. V korytech řek se říční naplaveniny prapůvodně rýţovaly na pánvích nebo 

necičkách, přičemţ při této technice se vyuţívala vyšší hustota a tudíţ i hmotnost zlatých 

valounků oproti říčnímu písku, který se při rýţování postupně odplavuje, zatímco zlato 

zůstává na dně. Později byly postupně vyvíjeny i nejrůznější zlepšovací vynálezy, které 

rýţování zjednodušovaly či zefektivňovaly (např. rýţovací odstředivka, rýţovací splav 

nebo rýţovnický fukar).
20

 Pozůstatky po této těţební činnosti je moţné na mnoha místech 

světa nalézt dodnes v podobě různých odvalů, tzv. sejfů. Vyrýţované zlato bývalo většinou 

čisté, ale v případě, ţe obsahovalo nějaké příměsi, byly tyto odstraňovány tavením 

s přidáním soli, skalice nebo kamene.
21

 S těţením naplavených částeček hornin se však 

můţeme setkat i dnes, i kdyţ v poněkud modernější podobě. Pro příklad je moţné uvést 

Rusko, kde je zlato z náplav těţeno mechanizovaně pomocí sacích bagrů. Hlubinná těţba 

však v sobě v současnosti skrývá významnější perspektivu.
22

 

Těţba podpovrchových loţisek zlata a jeho získávání ze zlatonosné horniny má 

také velmi dlouhou historii. Zlatorudná hornina byla těţena jiţ v období před naším 

letopočtem. Zřejmě nejstarší důlní činnost byla zaznamenána ve starověkém Egyptě jiţ 

před 5000 lety, ale i v dalších tehdejších vyspělých civilizacích. K získávání zlata 

z horniny bylo zpočátku uţíváno zejména gravitačních metod, kterým předcházelo 

rozdrcení vytěţené horniny, na které navázalo její proplachování vodou.
23

 

Ve středověku se objevila nová technika oddělování zlata od neţádoucích příměsí, 

totiţ amalgamace. Tato metoda je zaloţena na schopnosti rtuti vytvářet se zlatem (ale i 

s jinými kovy) slitiny nazývané amalgámy, jejichţ výchozí prvky lze destilací později 

opětovně oddělit, tentokrát jiţ v čisté podobě. Rtuť jako velmi toxický prvek, dokonce 

jeden z nejjedovatějších na planetě, je však v zásadním rozporu se současnými poţadavky 

na ochranu ţivotního prostředí a lidského zdraví. 

Další významná metoda zpracování zlatonosných hornin byla vyvinuta v závěru 19. 

století a podobně jako předchozí v sobě také skrývá řadu ekologických rizik. Jejím 

                                                
20 KLOMÍNSKÝ, J.; PACOVSKÝ, J. Historie psaná zlatem, s. 120–124. 
21 Rudné a uranové hornictví České republiky, s. 25. 
22 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 281. 
23 PAŘÍZEK, J. Zlato – bohatství, moc, násilí, s. 11. 
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principem je rozpouštění zlata přítomného v rozmělněné hornině ve slabém roztoku 

kyanidu, odtud se také nazývá jako kyanidizace. Louţení probíhá několik hodin ve velkých 

nádrţích a za stálého míchání. Poté je zlato pomocí speciálních chemických a 

technologických postupů opět vytěsněno. Problémem je v tomto případě opět toxicita 

kyanidového roztoku a následná velmi nákladná neutralizace odpadních vod.
24

 

2. 3.  Současná těţba zlata, její ekologická dimenze a 

související problémy 

Dnešní těţba se tedy soustřeďuje zejména na získávání zlata uloţeného ve 

zlatonosných horninách. Existují dva typy dolů. Prvním je otevřený povrchový důl, který 

se vyuţívá při těţbě mělkých loţisek. Hornina je postupně odstřelována, poté drcena a 

odstřeďována. Dále se k získání zlata vyuţívají chemické postupy, zejména kyanidizace. 

Druhý typ dolu se pouţívá při výskytu hlubších loţisek a jeho základ tvoří hlubinné šachty. 

Tento postup je pochopitelně nákladnější, proto bývá vyţadován větší podíl zlata v hornině 

neţ u povrchových dolů. Následné zpracování vytěţené horniny je podobné jako u 

předchozího typu.
25

  

Hlubinná šachta zlatého dolu můţe sahat do hloubky aţ 4 km. V takových 

hloubkách teplota mnohdy překračuje 40 C, přičemţ současně není výjimkou vlhkost 

vzduchu 100 %. Takové pracovní podmínky jsou pro činnost horníků dosti nesnesitelné a 

vedou ke kolapsům z vyčerpání. Některé modernější hlubinné doly jsou vybaveny 

klimatizačními systémy, které udrţí vnitřní teplotu alespoň 32 C, coţ však pro zdravé 

pracovní prostředí také není zcela optimální. Nutno dodat, ţe ochlazování vzduchu 

v důlních šachtách patří k nejnákladnějším poloţkám těţebních projektů, coţ bývá také 

důvodem, proč řada horníků musí dodnes pracovat ve zdravotně nepřijatelných 

podmínkách.
26

 

                                                
24 KLOMÍNSKÝ, J.; PACOVSKÝ, J. Historie psaná zlatem, s. 134–135. 
25 COYONE, C. Přírodní bohatství země, s. 101. 
26 Tamtéţ. 
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Zdroj: CHALOUPKA, J. Víte, ţe? Největší zlaté doly světa. 

Obr. 1 Povrchové zlaté doly v Austrálii 

 

Dále se pro úpravu vytěţené horniny pouţívá flotace. Flotace vyuţívá rozdílné 

smáčivosti zlata, případně minerálů, se kterými je zlato agregováno a matečné horniny. 

Zlato je oproti matečné hornině hydrofobní a částečky zlata proto jeví snahu se v 

provzdušňovaném rmutu shromaţďovat na povrchu vzduchových bublinek, stoupat s nimi 

k hladině a koncentrovat se tak v mineralizované pěně. Matečná hornina jeví hydrofilní 

vlastnosti a její částečky tak zůstávají ve zlatem ochuzované suspenzi. Hlavní roli v tomto 

procesu hrají obvykle flotační sběrače, které se naváţí specificky na normálně 

neflotovatelný minerál a opatří jej "mastným", hydrokarbonovým filmem. Takto 

pozměněný povrch minerálu se stane hydrofobním a přílne přednostně ke vzduchovým 

bublinkám vytvářeným ve flotační cele. Často pouţívanými flotačními sběrači jsou 

alkalické xanthogenany a estery kyseliny dithifosforečné. Flotační koncentrát je moţné 

dále zpracovávat jak hydrometalurgickým způsobem (s pouţitím kyanidového louţení), tak 

nekyanidovými pyrometalurgickými postupy zaloţenými na tavení nebo praţení. 
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Zdroj:http://www.zlatokop.cz/ckz/clanky/cesky/kasperske_hory/flot2.gif 

Obr. 2 Schéma flotační úpravy zlaté rudy  

 

Je však nutné dodat, ţe v procesu těţby zlata nachází ve světě zaměstnání miliony 

lidí, kteří by v některých lokalitách jen těţko hledali jiné pracovní uplatnění. Při 

zhodnocování vlivu těţby zlata na lidskou společnost je tedy v tomto ohledu patrná určitá 

ambivalence. Na jedné straně stojí mnohdy nelidské pracovní podmínky, které jsou 

v některých případech srovnatelné s otrockou prací, na straně druhé stojí velké mnoţství 

alespoň nějakých pracovních příleţitostí pro miliony lidí rekrutujících se především 

z chudších oblastí současného světa. 

 S těţbou zlata se však pojí i mnohé ekologické otazníky. Při těţbě jednak dochází 

k proměnám krajinného rázu, ale opravdu zásadním problémem, který můţe závaţně 

ovlivňovat lidské zdraví i rovnováhu celých přírodních ekosystémů, je riziko spjaté 

s chemickými metodami odlučování zlata.  

Dříve uţívána amalgamace měla tak devastující účinky na přírodní prostředí, ţe od 

ní bylo postupně (aţ na výjimky) upuštěno v celosvětovém měřítku. Při této metodě byly 

výpary jedovaté rtuti volně vypouštěny do ovzduší, coţ vedlo k silnému zamoření okolí.    

http://www.zlatokop.cz/ckz/clanky/cesky/kasperske_hory/flot2.gif
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Zdroj: CHALOUPKA, J. Víte, ţe? Největší zlaté doly světa. 

Obrázek 2 Těžba zlata v hlubinném dole 

 

V současnosti vyuţívaná kyanidizace v sobě sice nese spíše potenciální ekologické 

riziko moţných havárií, při kterých by došlo zejména k úniku smrtelně jedovatých 

odpadních vod, které musí být před vypuštěním nejdříve speciálně upraveny.  

V poslední době se jako velmi progresivní metoda (z důvodu šetrnosti k ţivotnímu 

prostředí) prosazuje flotace. U flotací se lze bezpečně zbavit xantogenanů (flotační sběrač) 

díky skutečnosti, ţe xantogenany lze spolehlivě biologicky odbourat aţ do koncentrací 20–

25 mg/l. Provozně je toho dosahováno běţnými biologickými čistírnami odpadních vod. 

Poznatky získané z dlouhodobého provozování flotačních úpravárenských provozů ve 

světě také dokumentují, ţe toxicita flotačních činidel není významným faktorem 

ekologického rizika průmyslu těţby a úpravy nerostných surovin.  

Obavy z takovýchto nehod jsou však více neţ oprávněné, vzhledem k tomu, ţe ve 

světě nejsou ničím výjimečným a moţné ekologické dopady jsou alarmující. Většina těchto 

katastrof se odehrála na území USA, kde byly znečištěny i některé zdroje pitné vody. 
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Poslední obdobná havárie velkého rozsahu se však stala v roce 2000 v Rumunsku, kde 

unikly kyanidové kaly do běţného vodního toku, po čemţ následoval masový úhyn ryb na 

říčním úseku dlouhém 600 km. Některé z těchto katastrof si vyţádaly i oběti na lidských 

ţivotech.
27

 

 Jak jiţ jsem uvedl, v České republice není v současné době zlato těţeno právě 

z důvodu obav z moţných ekologických dopadů. Česká legislativa dokonce pouţití 

kyanidizace při těţbě zlata výslovně zakazuje. Vzhledem k hustotě říční sítě na našem 

území, které je zároveň povaţováno za hlavní evropské rozvodí, by případné úniky 

kyanidů do vodních toků mohly mít dalekosáhlé následky, a to nejen u nás, ale i v okolních 

zemích. K jakýmkoli snahám o obnovení těţby zlata v České republice je tedy nutno 

přistupovat s maximální odpovědností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 PAŘÍZEK, J. Zlato – bohatství, moc, násilí, s. 14. 
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3. ZLATO A JEHO POSTAVENÍ V EKONOMICE 

 

3. 1.  Zlato jako platidlo 

Zlato bylo symbolem bohatství a vysokého společenského postavení prakticky jiţ 

od chvíle, kdy se mezi lidmi objevilo. Při vývoji lidské společnosti začalo postupně 

v rámci různých komunit docházet k dělbě práce. Specifické produkty nebo sluţby vzniklé 

touto úzce zaměřenou činností bylo nutné nějakým způsobem směňovat na vznikajícím 

trhu zboţí a sluţeb. Směna však nebyla vţdy jednoduchá a v počátku bylo při směňování 

velmi obtíţné stanovit cenu resp. hodnotu vzájemně vyměňovaných komodit, aby byl 

uţitek z věci pro oba účastníky rovnoměrný. Potřeba ustanovení určitého všeobecně 

uznávaného prostředku, díky kterému by bylo moţné vyjádřit cenu zboţí, byla stále 

zjevnější. Zavádění takových prostředků vedlo jednak k překonání strnulosti prosté směny 

a umoţnilo tak rozšíření moţností v získávání určitých produktů bez nutnosti přímé směny. 

Ve starověkém Římě plnil tuto funkci dobytek, protoţe byl snadno směnitelný, 

dobře počitatelný a jeho hodnota byla společensky všeobecně uznávána. Na našem území 

je potom z historie dobře známé placení pomocí kousků plátna, od kterých bylo následně i 

slovo platit odvozeno.
28

 Podobné způsoby platebních zvyklostí byly však zaznamenány 

ještě na počátku 20. století. Na ostrově Yap, který se nachází v oblasti dnešní Mikronésie, 

byly jako prostředek směny, ale také jako uchovatel hodnot, vyuţívána různě velká silná 

kamenná kola s dírou uprostřed nazývané fei. Kameny malých rozměrů byly vyuţívány 

k přímé směně, těţké velké kameny byly při větší platební transakci pouhým souhlasem 

jejich majitele převedeny do majetku nového vlastníka bez změny jejich fyzického 

umístění.
29

 

Svojí logikou se tento platební systém pomocí kamenů dosti blíţí principům 

peněţní směny. Transakce s velkými kameny dokonce připomínají současné bezhotovostní 

platební metody. Obecně lze tedy efektivní platidlo charakterizovat jako prostředek směny, 

účetní jednotku určující cenu veškerého zboţí, která zároveň musí také slouţit k akumulaci 

majetku a umoţňovat vytvořenou kupní sílu přesouvat v čase. Současně je také nutné, aby 

byly pro funkci takového platebního prostředku splněny některé předpoklady. Důleţité je, 

                                                
28 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 218. 
29 BERNSTEIN, P. Dějiny zlata, s. 34–35. 
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aby byl tento způsob všeobecně akceptovatelný pro všechny účastníky směny. Materie 

platidla musí být nositelem nějaké standardní a ne příliš kolísavé kvality, čímţ je zajištěna 

jeho identická hodnota na různých místech. Platidlo musí být také vysoce odolné a 

trvanlivé tak, aby nemohlo dojít snadno k jeho znehodnocení. Současně by mělo být také 

efektivně dělitelné, aby mohlo vyjadřovat různé ceny a hodnoty, ale neztratilo přitom svoji 

homogennost. Význam má také poţadavek na vysokou koncentraci hodnoty platidla na 

jednotku jeho váhy.
30

 

Jiţ při výčtu těchto podmínek pro existenci fungujícího platebního prostředku je 

zřejmé, ţe zlato nabídlo lidem splnění prakticky všech stanovených podmínek a je proto 

pro vznik peněz přímo ideálním materiálem. Zlato je cenné, kujné, neomezeně dělitelné. 

Jako nositele hodnoty jej uznávaly společnosti napříč celým světem. Zlato se svou vysokou 

hustotou je také ztělesněním platidla, které se vyznačuje vysokou koncentrací své hodnoty 

na jednotku váhy. Zlato je také neobyčejně homogenní s ohledem na fakt, ţe všechny jeho 

kousky mají stejnou a měřitelnou ryzost. Zlato také velmi dobře odolává vnějším vlivům a 

opotřebení, je tedy výjimečně stálé a obtíţně zničitelné. Právě neznehodnotitelnost 

propůjčuje zlatu neobyčejně vysokou schopnost akumulace svojí hodnoty. Zlato také lze 

dělit a později přetavením opět spojovat bez změny jeho vlastností a hodnoty.
31

 

Zlato tedy poměrně rychle převzalo úlohu platidla, čili peněz, ačkoli historický 

vývoj tohoto prostředku do podoby centrálně raţených mincí s dostatečnými ochrannými 

prvky byl spíše pozvolný. Ze začátku bylo nutné zejména stanovení srozumitelných a 

všeobecně uznávaných měrných jednotek. Rozvoj peněz také souvisel s rozšiřováním 

moţností cestování mezi různými lokalitami. Před zavedením zlatého platidla v podobě 

mince bylo nutné váţení kovu a určování ryzosti při kaţdé obchodní transakci. Právě vznik 

mincí pomohl tuto proceduru odbourat a obchodování tak významně urychlit. Bylo však 

nutné, aby mince měly opravdu takovou hodnotu, kterou deklarovaly.
32

 

Dle dochovaných nálezů to byli staří Egypťané, kteří jiţ 4000 let př. n. l. odlévali 

zlaté pruty k peněţním účelům. V tomto období také stanovili hodnotový poměr mezi 

zlatem a stříbrem, kterého si cenili jako ekvivalent 10 % hodnoty zlata, coţ je pro 

zajímavost o něco více neţ tomu bylo následně v průběhu dalších staletí aţ do současnosti, 

                                                
30 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 219. 
31 Tamtéţ. 
32 BERNSTEIN, P. Dějiny zlata, s. 38. 
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kdy se hodnota stříbra pohybovala mezi 8 a 10 % hodnoty zlata. S platebními zlatými pruty 

se však setkáváme i u dalších starověkých kultur. Asyřané a Babyloňané, kteří byli ve své 

době velmi čilými obchodníky, rozvinuli podobu těchto prutů do mnohem promyšlenější a 

unifikované podoby. Postupně se ustálilo uţívání dvou typů prutů, lehčích a těţších, které 

měly přibliţně konstantní hmotnost a ryzost a zároveň byl kaţdý z těchto dvou typů 

označen speciální značkou. Tyto značky pak slouţily k rozpoznání hodnoty daného 

prutu.
33

 V podstatě lze tedy říct, ţe zde byly poloţeny základy současného puncovního 

systému. 

Dalšími tvarově specifickými typy zlatých platidel byly v minulosti kromě prutů 

také kruhy nebo tyčinky. Některé z těchto platebních prostředků byly navíc opatřeny 

nářezy pro jejich snazší rozdělení při obchodování. První opravdové mince, které byly 

raţeny pod záštitou autority vládce nebo obce byly zhotoveny ze směsi zlata a stříbra v 

západní části území Malé Asie. Většinou bývá toto prvenství přisuzováno Lýdské říši
34

 

v období přibliţně 7. století př. n. l. Nevypadaly však jako mince, které známe dnes, ale 

svojí podobou připomínaly spíše rozpláclou kuličku, coţ souviselo se způsobem jejich 

výroby. Lýdové pouţívali při výrobě jamky z pálené hlíny, ve kterých tavili jednotlivé 

odváţené kousky kovu. Dříve neţ hrudky zcela ztvrdly, byly vyjmuty z jamek a úderem 

razidla opatřeny plastickým obrazcem, přičemţ nejčastěji se jednalo o zvířecí motivy. 

Problémy však způsoboval kolísavý poměr zlata a stříbra ve slitině a s tím spojené dohady 

o skutečné hodnotě mince při obchodování. Tyto obtíţe byly překonány aţ o století 

později, kdy lýdský král zavedl důsledné oddělení zlata od stříbra v oblasti mincovnictví.
35

 

Různé typy mincí a mincovních systémů byly postupně zavedeny ve všech 

ostatních vyspělých civilizacích. Dochované nálezy hovoří o existenci zlatých mincí 

v řeckých městských státech či ve starověké římské říši. Mince byly raţeny jak ze zlata, 

tak i ze stříbra. Starověké mincovnictví procházelo v průběhu dějin stálým vývojem a 

proměnami. Starověké mince však určují počátek definitivního uznání peněz jako 

všeobecného platebního prostředku. 

Po pádu Římské říše, který spadá do období 5. aţ 6. století n. l., následovalo období 

středověku, jeţ je moţné z hlediska dalšího vývoje mincovnictví označit jako úpadek nebo 

                                                
33 Tamtéţ, s. 39. 
34 Lýdie či Lýdská říše se nacházela v Malé Asii, její poloha se částečně kryje s územím dnešního Turecka. 
35 GRÚŇ, L. Peníze a právo, s. 215–216. 
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stagnaci. Lidé v tomto období čelili velké nejistotě a pocitu opuštěnosti, coţ vedlo ke snaze 

o hromadění zlata jako obrany proti nepříznivé společenské i politické situaci a nejasné 

budoucnosti. Hromadění zlata v době strachu a nejistoty je ale typické i pro další období 

následného historického vývoje. Ve středověku logicky došlo i k úpadku obchodu. Kdyţ 

lidé hromadili zlato do zásoby, způsobilo to nevyhnutelně kritický nedostatek zlata a 

zlatých mincí v oběhu.
36

 

Dlouhá společenská stagnace skončila aţ přibliţně po uplynutí prvního tisíciletí 

našeho letopočtu. Postupně došlo k oţivení trhu a také k výraznému hospodářskému 

rozvoji. Ochota lidí utrácet léty nashromáţděné zlato však byla jen pozvolná. I v této době 

celkového rozvoje společnosti byly stále aktuální obavy z loupeţivých nájezdníků, kteří 

mohli snadno ohrozit celý peněţní oběh. Problémem byla také nenasytnost státu, jejíchţ 

dopadů se lidé také obávali. Zejména evropská oblast se v souvislosti s peněţním 

systémem potýkala s problémem nedostatečného nebo kolísavého přísunu zlata (i stříbra) 

vzhledem k jeho malým zásobám na svém území. Tato nerovnováha pak ovlivňovala 

peněţní systémy aţ do druhé poloviny 19. století. Od roku 1000 však v Evropě začaly 

vznikat různé peněţní systémy vyuţívající zlato, které sice ve většině případů neměly 

dlouhého trvání, zároveň však lze říct, ţe tyto systémy stály na počátku dnešního 

finančního světa.
37

 

 

                   Zdroj: http://www.numisland.cz/detail-historicke-mince/231-karel-iv-dukat.htm 

 

Obr. 4 Zlatý dukát Karla IV. ze 14. stol. n. l. 

                                                
36 BERNSTEIN, P. Dějiny zlata, s. 65. 
37 Tamtéţ, s. 83–84. 

http://www.numisland.cz/detail-historicke-mince/231-karel-iv-dukat.htm
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Velký rozmach v uţívání zlata v Evropě se datuje k 15. století. Zlato v tomto 

období slouţí jako oběţivo v podobě statisíců zlatých mincí, coţ jen dále urychluje 

hospodářský růst. Poptávka po zlatě však v Evropě neustále roste, přičemţ právě touha po 

zlatě vedla i k realizaci zámořských plaveb. Bohatství zlata, které tyto plavby přinesly, 

znamenalo definitivní přechod od středověku k novověku. Z nově objeveného amerického 

kontinentu bylo vyvezeno velké mnoţství tohoto kovu, které bylo získáno jednak těţbou, 

ale také odcizením zlata nashromáţděného tamějšími indiánskými civilizacemi. Větší část 

takto přivezeného zlata byla v Evropě přeměněna na mince.
38

 

 

3. 1. 1. Některé problémy při rozvoji peněţního systému 

Jedním z významných problémů při zavádění zlata jako peněţního prostředku, 

který se v průběhu historie opakovaně objevoval, byl jeho setrvalý nedostatek. Národy, 

které samy nedisponovaly dostatečnými zásobami zlata k pokrytí vlastních potřeb, mohou 

tuto situaci řešit trojím způsobem. Prvním z nich je fungování trhu s niţším objemem 

oběţiva, coţ vede ke chronickému sníţení poptávky po zboţí za běţné ceny a dochází tak 

k velkému tlaku na jejich sniţování. Tento proces se ale v průběhu historie mnohokrát 

ukázal jako neefektivní a navíc se vţdy vyznačoval negativními dopady na politickou i 

společenskou situaci. Druhou moţností, jak řešit problém nedostatku zlata, je jeho import 

z jiných zemí ať jiţ jeho nákupem, nebo jednoduše loupeţí, coţ také nevedlo vţdy 

k zamýšlenému výsledku. Poslední variantou řešení, jak překonat nedostatek zlata pro 

měnové účely je zlehčování měny. Zlehčováním je myšleno sníţení hmotnosti zlatého 

kovu v minci, ať jiţ prostým sníţením váhy či velikosti mince, nebo sníţením obsahu zlata 

smísením s kovem jiným za současného zachování nominální hodnoty mince. 

 Zlehčování je známé prakticky jiţ od počátků rozvoje mincovnictví. Proces 

zlehčování měny fungoval nejlépe v případě, kdy o něm lidé z počátku nevěděli a mysleli 

si, ţe deklarovaná hodnota mince je stále stejná. Daňové systémy byly ve svých počátcích 

poměrně primitivní, a proto se proces zlehčování stal po mnoho staletí důleţitým zdrojem 

vládních příjmů.
39

 

 Kromě zlehčování zlaté měny panovníkem se však v průběhu historie můţeme 

setkat se znehodnocováním měny i ze strany běţného obyvatelstva, které se také chtělo na 

                                                
38 STRUŢ, J; STUDÝNKA, B. Zlato: příběh neobyčejného kovu, s. 239 
39 BERNSTEIN, P. Dějiny zlata, s. 59–61. 
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obíhajícím zlatě nějakým způsobem obohatit. Takové jednání se nazývalo penězokazičství 

a ačkoli za něj vţdy hrozily tvrdé tresty, bylo velmi oblíbeným zdrojem přivýdělku. Od 

prvních mincí Lýdské říše aţ po novověké mince se způsob jejich raţby příliš neměnil. 

Jednalo se o ruční výrobu a výsledné mince byly charakteristické svými hladkými okraji. A 

právě tyto okraje bylo moţné bez zjevného poškození mince mírně zmenšit odřezáváním či 

odštipováním, čímţ se penězokazec mohl značně obohatit. Konec penězokazičství přineslo 

aţ zavedení mechanizované raţby mincí v 17. století, jejichţ okraje byly opatřeny 

ochrannými reliéfními prvky.
40

 

3. 2. Vztah zlata a dnešních peněz 

 Období 18. století bývá v oblasti vývoje peněz povaţováno za konec éry chaosu a 

spontánního pouţívání měnových kovů. V následujícím vývoji jiţ figurují principy státní či 

centrální regulace peněţního oběhu. Zároveň jsou také ustavovány centrální měnové 

instituce. Opravdová novodobá historie zlata v roli měnového kovu byla započata roku 

1816, kdy bylo zlato ve Velké Británii uzákoněno jako jediná míra hodnot. Takový systém 

se nazývá zlatý monometalismus. V některých zemích se na určitou dobu uplatnil i 

bimetalismus, coţ analogicky znamená uzákonění zlatých a stříbrných mincí jako souběţně 

fungujícího oběţiva s různou hodnotou. Vzhledem ke stálému kolísání ceny obou kovů byl 

ve většině případů nakonec nutný přechod na monometalismus. Zlatý monometalismus ve 

vyspělých průmyslových státech byl také nazýván jako standard zlaté mince, který se 

udrţel prakticky aţ do první světové války. 

 V rámci tohoto systému byla povolena volná raţba mincí, přičemţ obsah zlata 

v minci byl určen zákonem. Jako doplněk fungovaly i papírové peníze, které bylo moţné 

volně vyměňovat za zlaté mince. Byl umoţněn volný pohyb zlata mezi státy. V průběhu 

70. let 19. století se ke zlatému monometalismu připojily další hospodářsky významné 

státy jako Německo, Holandsko, Francie, Švýcarsko a další. Později do tohoto systému 

přistoupilo Rakousko-Uhersko, Japonsko, Rusko a nakonec i USA. Takto vznikl systém, 

který byl nazýván jako mezinárodní zlatý standard. V rámci tohoto systému bylo moţné 

směňovat jednu měnu za druhou pomocí poměru vycházejícího z pevně stanovených 

zlatých obsahů základních měnových jednotek. Obecně přinesl zlatý standard tehdejším 
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ekonomikám poměrně velkou stabilitu měnových systémů za současné volné mobility 

kapitálu.
41

 

Zlom v tomto systému však přinesla 1. světová válka, během které došlo 

k výrazným proměnám mezinárodního obchodu a k celkové modifikaci mezinárodní 

struktury kapitálu. Banky ve všech zemích světa odvolaly do té doby povinnou 

směnitelnost svých bankovek za zlaté mince. Drahé kovy tak prakticky zmizely z oběhu. 

Vzhledem k obrovským nákladům státu na válečné výdaje byly z některých zemí postupně 

odčerpávány jak zásoby zlata, tak i generacemi vytvářený národní majetek. Na tomto 

vývoji nejvíce profitovaly prozatím válečně neutrální země, zejména USA. Ve válkou 

postiţených zemích se vlády uchylovaly k postupnému rozmnoţování objemu obíhajících 

peněz, coţ společně s dalšími faktory vedlo k vysoké inflaci.
42

 

Inflace v celé Evropě však pokračovala i po válce. Stalo se tak díky obnovení 

moţnosti obchodovat se zámořím, přičemţ tyto obchody byly realizovány převáţně na 

úvěr. Dalším důvodem bylo také uvolnění některých opatření souvisejících s válečným 

centrálně řízeným hospodářstvím. Obnova směnitelnosti amerických dolarů za zlaté mince 

byla uskutečněna jiţ roku 1919, poté se zlaté mince začaly opět objevovat v oběhu. Pro 

USA neznamenal tento krok váţnější problém vzhledem k tomu, ţe válečné období se na 

americkém hospodářství projevilo velmi pozitivně. Poválečná situace zároveň přinesla 

moţnosti odbytu do Evropy. Během několika poválečných let tak došlo k přesunům 

velkého mnoţství evropského zlata nejvíce právě do USA. Tento přesun byl také jedním 

z hlavních důvodů, proč se nemohly evropské země hned po válce vrátit k dřívějšímu 

zlatému standardu.
43

 

Kdyţ pominul poválečný měnový chaos a rozvrat papírových měn, přistupují 

hlavní státy světa opět k systému zlatého standardu, který však byl oproti původnímu 

značně modifikován. Byl nazýván standard zlatého jádra nebo standard zlatého slitku. 

Jednotlivé státy si po válečných a poválečných zkušenostech s měnovým kolapsem brzy 

uvědomily, ţe zlato je v dané situaci nenahraditelným mezinárodním platebním 

prostředkem. Standard zlatého slitku jiţ neuvedl zlaté mince zpět do oběhu, stejně tak jako 

byla zakázána jejich volná raţba. Platilo však, ţe bankovky a neplnohodnotné mince byly 
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za zlato omezeně směnitelné, a to pouze za zlato ve formě zlatých slitků. Vzhledem 

k tomu, ţe takový slitek měl průměrnou váhu 12,5 kg a na jeho pořízení byla nutná vysoká 

částka, byla moţnost směny pro většinu lidí prakticky nedosaţitelná, čímţ tento systém 

prakticky neumoţňoval tezauraci zlata.
44

 

Zlato ve vnitřní ekonomice postupně ztratilo funkci platidla i oběţiva. Cena zlata a 

jeho pohyb se tak brzy odtrhl od pohybů cen zboţí a docházelo tak k nesouladu mezi 

nominální a reálnou hodnotou obíhajících peněz. Tento vývoj vedl k devalvaci měn a 

k postupnému opuštění principu směnitelnosti peněz za zlato. Ještě po dobu existence 

standardu zlatého slitku byl vyvinut paralelní systém, který byl určitou obměnou 

předchozího, totiţ tzv. standard zlaté devizy. Ten umoţňoval získání zlata jen 

prostřednictvím zlaté devizy, čímţ byla myšlena směna národní měny za měnu jinou, která 

ještě udrţovala slitkový standard. Oba systémy však vedly k tomu, ţe zásoby měnového 

zlata jiţ nemusely být v souladu s objemem národní měny a peněţním oběhem, coţ 

nakonec vedlo k jejich všeobecnému opuštění. Zlato fungovalo v této době dál jako 

platidlo ve vnějších ekonomických vztazích.
45

 

Velkým zlomem byla 30. léta 20. století, tedy období Velké deprese, kdy na 

světovou ekonomiku plně dopadly důsledky poválečného vývoje finančního sektoru, 

v rámci kterého bylo učiněno mnoho z dnešního pohledu kontroverzních opatření. Během 

30. let opustily systém dřívějšího zlatého standardu všechny země, které jej v poválečných 

letech v různých formách obnovily. Ekonomická krize 30. let přinesla konec jakékoli 

moţnosti směny peněz za zlato, ale také kolaps mnoha bankovních institucí po celém světě 

a celkovou finanční krizi. Dramatickým způsobem rostla nezaměstnanost a zvyšovala se i 

všeobecná společenská nespokojenost.
46

 

Jako prvním se období krize podařilo překonat těm státům, které rychle zbavili 

svoji měnu závislosti na zlatém standardu. K tomuto kroku se mezi prvními uchýlila Velká 

Británie a USA, kde došlo k pevnému stanovení ceny za unci zlata. Tento vývoj pak 

následně přinesl těmto zemím velký hospodářský rozkvět. Jak se postupně od zlata 

odpoutávaly všechny měny, docházelo zároveň k jejich devalvaci, coţ znamenalo, ţe za 

kaţdou jednotku měny bylo moţné koupit méně zlata neţ předtím. Cena zlata tedy 
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stoupala, zatímco ceny zboţí a sluţeb ve všech státech zaznamenávaly pokles. Tento trend 

vyvolával zvyšování produkce zlata a otevírání nových dolů. Do Evropy a USA začalo 

také plynout zlato z Asie, která jej byla nucena prodávat pod tlakem hospodářské krize. 

Objem zlata v centrálních bankách západních zemí se tak postupně zvyšoval. Vzhledem 

k tomu, ţe Spojené státy byly ochotny v době druhé poloviny 30. let vykupovat zlato 

v jakémkoli mnoţství za pevně stanovenou cenu, putovalo velké mnoţství nově získaného 

zlata Evropanů do USA. Pevná vazba mezi dolarem a zlatem figurovala v této neklidné 

době jako pilíř neobyčejné jistoty.
47

 

 Následující události druhé světové války přinesly smrt desítek miliónů lidí, totální 

devastaci celých lokalit, proměny politických systémů, ale také naprostou likvidací měny 

v některých státech jako např. v Německu, kde byly jako platidlo krátce po válce 

pouţívány cigarety. Aby bylo moţné obnovit měnové systémy a mezinárodní spolupráci, 

bylo nutné nějaké koordinované řešení. Takové řešení přinesl tzv. Brettonwoodský systém 

pevných měnových kurzů, který stál na počátku následujících dvaceti let ekonomického 

růstu a prosperity. 

 Tento systém se nazývá podle amerického města, ve kterém byla roku 1944 

podepsána dohoda o poválečném mezinárodním měnovém systému, ke které přistoupilo 

několik desítek států. Jejím základem bylo vytvoření Mezinárodního měnového fondu 

(MMF) jako centrální instituce zajišťující regulaci mezinárodní měnové rovnováhy. Takto 

nastavený systém pak fungoval dalších třicet let. V rámci Brettonwoodského systému jiţ 

nebyl vzkříšen dřívější zlatý standard, protoţe zlato se jiţ do vnitřních oběhů měnových 

systému nikdy nevrátilo. Byly zafixovány měnové kurzy, nad kterými dohlíţel MMF. Ten 

také povoloval moţné odchylky a byl kompetentní i k případným větším zásahům. Zlato 

však i nadále hrálo roli součásti měnových rezerv členských států MMF. Národní měny 

mohly být směnitelné za zlato pouze skrze americký dolar, přičemţ konvertibilita dolaru za 

zlato byla stanovena mezinárodními dohodami. Díky tomu je tento systém nazýván téţ 

jako standard zlaté dolarové devizy. Této směnitelnosti však mohly vyuţívat pouze 

centrální banky členských států, přičemţ cena za trojskou unci zlata byla stanovena na 35 

dolarů.
48
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 Brettonwoodský systém fungoval aţ do roku 1972, ale uţ za dobu svého trvání se 

potýkal s některými problémy. Trend prosperity nastartovaný po druhé světové válce 

nemohl trvat věčně. Americká ekonomika opakovaně bojovala s inflací. Mnoţství 

bankovek v oběhu hodnotově převyšovalo objem zlatých rezerv. Vzhledem k tomu, ţe 

centrální banky jiných zemí měly moţnost poţadovat směnu vlastních dolarů za zlato ve 

stanoveném poměru, bylo brzy zřejmé, ţe systém se pomalu stává neudrţitelným. Zásoby 

amerického zlata se začaly pomalu ztenčovat. Poté, co centrální banky Francie a Velké 

Británie poţádaly o výměnu svých dolarů za zlato v roce 1971, došlo z americké strany ke 

zrušení Brettonwoodského systému. Tento krok je často nazýván jako uzavření zlatého 

okna. 

 Jednotlivé měny tedy rázem přestaly být vázány na dolar i jeho zlaté rezervy a 

začaly „volně plavat“. Trh byl velmi rychle zcela přesycen nabídkou dolarů a zahraniční 

vlády tak stále důrazněji poţadovaly alespoň částečného obnovení systému pevných 

měnových kurzů. Pohyblivé měnové kurzy způsobovaly velmi nejisté prostředí pro 

podnikání a ekonomiku. Výsledky jednání mezi státy však nepřinesly efektivní řešení, 

protoţe nově zavedený systém nebyl schopen odolávat silným inflačním tlakům, které 

souvisely s všeobecnou měnovou devalvací. Ani zvýšení oficiální ceny zlata, ke kterému 

se tehdejší politici a ekonomové uchýlili jako k poslední záchraně, nedokázalo zabránit 

zhroucení snah o znovuobnovení pevných měnových kurzů.
49

 

V polovině 70. let pak začaly první pokusy vedoucí k ještě výraznějšímu uvolnění 

závislosti peněţního systému na zlatě. Centrální banky se začínaly pomalu zbavovat svého 

zlata, a tím i sniţovat objem zlatých rezerv, coţ ovšem otevřelo cestu spekulativnímu 

nákupu zlata. V době, kdy se většina zemí potýkala s velkou inflací, která vede ke 

sniţování hodnoty peněţ a cenných papírů, se zdají být tyto postupy centrálních bank dosti 

nelogické. Banky se ke zlatu začaly chovat jako k přeţité komoditě, nepotřebné k udrţení 

měnové stability. Moţnost nákupu levného zlata, v souvislosti s inflací ovlivněnou 

finanční nejistotou závěru 70. let, však vyvolaly na trhu s drahými kovy novodobou zlatou 

horečku.
50
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      Zdroj: Kitco.                                               

Graf 1 Růst ceny zlata na konci 70. let 20. století 

 

Hospodářská a finanční krize se pomalu uklidnila v 2. polovině 80. let, kdy došlo 

k postupnému klesání ničivé inflace. Finanční trh vykazoval dobrou stabilitu, investice do 

dluhopisů či akcií přinášely vysoké zisky a hromadění zlata tudíţ přestalo být pro investory 

atraktivní. Do konce 20. století pak cena zlata víceméně kopírovala ve svých výkyvech 

pokles či růst inflace. Cena zlata pak svého minima dosáhla v průběhu 90. let. 

Zlato však i v současném měnovém systému hraje nezastupitelnou roli. Evropská 

centrální banka dosud udrţuje 15 % svých měnových rezerv ve zlatě, zbylých 85 % pak 

v devizách. I tato míra zlatého krytí se můţe zdát vcelku vysoká na to, ţe všeobecně panuje 

představa demonetizace peněz. Zlato je však v této oblasti stále nenahraditelné. 

Rozprodávání zlata centrálními bankami bylo ukončeno na konci 90. let a zlato bylo 

zároveň uznáno jako jeden z významných prvků globálních měnových rezerv. Byla také 

stanovena řada přísných opatření v nakládání se zlatem. Je tak více neţ jisté, ţe zlato se ani 

na počátku 21. století nestalo přeţitkem a stále slouţí jako určitá garance pro fungování 

měnových systémů.
51
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3. 3. Finanční krize: Zlato jako investice 

 V momentě, kdy světové hospodářství i finanční sektor proţívají chvíle úspěchu a 

růstu se zdá, ţe zlato jiţ pro ekonomiku nemá většího významu a jeho cena většinou spíše 

klesá. V ekonomice stejně jako v ţivotě však platí, ţe nic netrvá věčně a po strmém růstu 

většinou přichází pád. V historii lidstva prakticky bez výjimky platí, ţe kaţdá společenská 

krize opětovně nastartuje lidskou touhu hledat útočiště a jistotu ve zlatě. 

 Ačkoli 90. léta znamenala spíše odliv zájmu o zlato, jak tomu napovídalo i jiţ 

zmiňované chování centrálních bank, někteří významní světoví ekonomové byli přesto 

přesvědčeni, ţe zlato bude nutnou součástí mezinárodního finančního systému i v 21. 

století. V dané době se jejich tvrzení mohla zdát pesimistická při představě situace, ve 

které by zlato mohlo znovu získat svoji historií mnohokrát ověřenou roli. 

Důkaz o pravdivosti těchto tvrzení však na sebe nenechal dlouho čekat. Hned na 

začátku nového milénia se odehrály teroristické útoky v USA a začaly následné boje na 

Blízkém východě, díky kterým došlo ke zvýšení ceny ropy a propadání dolaru. Z tohoto 

důvodu se řada investorů rozhodla opět vracet ke zlatu a jeho cena začíná po předchozích 

klidnějších 90. letech opět stoupat. Po vypuknutí americké hypoteční krize v roce 2007, 

která vedla k zahájení celosvětové hospodářské a finanční krize se cena zlata logicky 

nezastavila, ale naopak dále stoupala a v současnosti stále stoupá. V situaci společenské 

nejistoty a růstu inflace se význam zlata opět projevil. 

            

Zdroj: Kitco.                            Graf 2 Vývoj ceny zlata 1975–2011  
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Na investiční význam zlata se však lze dívat z dvojího pohledu. První z nich je 

pohled očima finančních magnátů a spekulantů, kteří se snaţí zbohatnout obchodováním 

na burze nejrůznějších cenných papírů či komodit. Zde platí jednoduché pravidlo, totiţ 

levně nakoupit a pak draze prodat. U investic do zlata je v tomto případě velkou 

nevýhodou, ţe zlato nepřináší ţádný úrok a naopak nároky na jeho skladování vyţadují 

ještě dodatečné náklady. Na druhé straně je však prakticky vyloučeno, aby zlato přišlo o 

svoji hodnotu zcela, tak jak se to reálně můţe stát u cenných papírů nebo dokonce i u 

celých měn. V situaci hrozících měnových kolapsů v důsledku finanční krize se zlato opět 

stává cílem investorů tohoto typu, poněvadţ je to právě zlato (ale i jiné podobně cenné 

komodity jako např. stříbro, diamanty apod.), které svému majiteli poskytuje alespoň 

nějakou jistotu uchování vloţených prostředků. Ačkoli aplikací jednoduchého pravidla o 

levném nákupu a drahém prodeji můţeme vyvodit, ţe v současnosti není příliš vhodná 

doba pro nákup zlata vzhledem k jeho velmi vysoké ceně, zájem o něj se nesniţuje. Obavy 

z moţného dalšího nepříznivého vývoje finanční krize jsou mezi investory zřejmě stále na 

pořadu dne. 

Na zlato jako druh investice se však lze dívat i z druhého pohledu, kterým je pohled 

běţného člověka, který sice nemá představu o obchodování na burze, v kaţdodenním 

ţivotě však stále palčivěji pociťuje klesání hodnoty svých úspor a příjmů vzhledem 

k nepřetrţité inflaci a zdraţování základních ţivotních potřeb. Ani ty nejvýhodnější spořící 

účty či jiné bankovní produkty nejsou svému majiteli schopny přinášet výraznější 

zhodnocení, navíc připisované úroky podléhají zdanění. Krachy bank a jiných finančních 

institucí, které nebyly schopny svým klientům vrátit vynaloţené vklady, jsou ještě 

poměrně čerstvou zkušeností mnoha běţných lidí, a to nejen v České republice. Růst obav 

o vlastní budoucnost, nedůvěra v banky nebo státní systém jsou proto logickými důsledky 

tohoto vývoje. 

Z tohoto důvodu se ke zlatu přiklání stále větší mnoţství lidí na celém světě, tedy 

alespoň těch, kteří si mohou vůbec nějaké zlato dovolit. Na globální úrovni totiţ sílí obavy 

z blíţícího se drtivého pádu současných měnových systémů, který by nastal po zhroucení 

dolaru, jeţ mnozí prognostikové z řad ekonomů či politologů předvídají v relativně 

krátkém čase. Privilegium dolaru jako světové měny číslo jedna je v současné době stále 

častěji kritizováno, vzhledem k nezodpovědnému přístupu Američanů k jejich 

vlastní měnové politice. Tato nadřazenost americké měny má původ v jiţ zmiňovaném 
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Brettonwoodském systému, přičemţ ani po jeho zrušení význam dolaru významně 

nepoklesl. 

V mezinárodních transakcích má dolar stále převaţující vliv a zároveň je také 

hlavní rezervní měnou, ve které je stále uloţena většina světových devizových rezerv. 

Vědomí síly dolaru však dává americké ekonomice moţnost uhrazovat své dluhy tím, ţe se 

potřebné peníze jednoduše vytisknou. V krátkodobém horizontu však americké 

hospodářství nenese ţádné významné riziko inflace, protoţe tyto nové peníze jsou v oběhu 

mimo americkou ekonomiku. Po rozpoutání současné finanční krize zaplavuje USA zbytek 

světa obrovským mnoţstvím dolarů, současně však v mnoha částech světa stoupá politický 

odpor k dolaru a objem dolarů v rámci světových devizových rezerv má také zjevnou 

sestupnou tendenci. V mnoha ohledech je dolar v mezinárodních transakcích nahrazován 

eurem. Nejistá pozice dolaru je ovlivněna také tím, ţe některé ekonomicky i politicky 

významné země jako např. Čína, která je největším americkým věřitelem, vlastní obrovské 

devizové rezervy v dolarech. Suma je tak velká, ţe pokud by se Čína zbavila i relativně 

malé části svých dolarových zásob, mohlo by to mít na sílu dolaru fatální vliv. Čína by si 

sice takovým krokem sama nevyhnutelně znehodnotila zbytek svých dolarových rezerv, 

ale i přes malou pravděpodobnost takového jednání se zde jasně zobrazuje, jak křehká je 

současná měnová stabilita.
52

 

Tato nejistá budoucnost vede k tomu, ţe stále více lidí hledá ztracené jistoty a 

stabilitu ve zlatě. Obzvláště v některých zemích je moţné zaznamenat soustavný nárůst 

poptávky po zlatě i ze strany běţných obyvatel. Tento jev je v současnosti nejvíce patrný 

v Indii, Číně, Japonsku, ale prakticky v celé Asii.
53

 Z historických zkušeností je patrné, ţe 

kaţdý systém, který operuje s ničím nekrytými penězi, jeţ si panovník či centrální bankéř 

tiskne či jinak znehodnocuje dle své potřeby, nevyhnutelně spěje k zániku. Takový systém 

totiţ soustavně a systematicky stravuje a likviduje sám sebe.
54

 

 

                                                
52 ŠVIHLÍKOVÁ, I. Globalizace a krize: souvislosti a scénáře, s. 152–156. 
53 BOCKER, H; HNILO, M.; BAJT, O. Svoboda jménem zlato: vzpoura ve světě papírových peněz, s. 31, 

57. 
54 Tamtéţ, s. 49. 
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3. 4. Je moţný návrat ke zlatému standardu?  

Pokud by ke zhroucení současného měnového systému skutečně došlo, není jasné, 

jaký by měl být další postup. Uţ v současné době se hledá alternativa za dolar, jehoţ 

pozice se mnohým státům zdá z dlouhodobé perspektivy dále neudrţitelná. Zároveň také 

sílí hlasy po znovuobnovení zlatého standardu. Podle některých názorů je současná 

finanční krize jen důsledkem odtrţení peněz od svých zlatých pout, protoţe jsou to právě 

ničím nekryté peníze, které roztáčí inflační spirálu a přinášejí tak zúčastněným 

ekonomikám nepřekonatelné obtíţe. Mnoţství zlata ve světě mírně klesá, neboť určitá jeho 

část je spotřebovávána např. pro potřeby průmyslu. Mnoţství peněz však bez jakéhokoli 

omezení strmě roste. Peníze, za nimiţ nestojí ţádná skutečná hodnota, však postupně 

ztrácejí význam a je jich tudíţ potřeba stále více. Jako jedno z východisek se tedy ukazuje 

komplexní svrţení současného měnového systému operujícího s bezcennými penězi a jeho 

nahrazení systémem novým, který by byl kryt zlatem v plném rozsahu.
55

 

Nový zlatý standard by si přály i některé státy jako např. Rusko, které má samo 

velké zásoby zlata. Argumenty odpůrců znovuobnovení plnohodnotného krytí oběţiva 

zlatem však upozorňují na fakt, ţe zlata je ve skutečnosti velmi málo ve srovnání 

s potřebou peněz. Dále také poukazují na to, ţe některé země nedisponují prakticky 

ţádným zlatem. Jiné hlasy jsou toho názoru, ţe stabilita měnového systému by se mohla 

opírat i o jiné komodity neţ o zlato. Zároveň je však zřejmé, ţe současná váţná situace 

potřebuje efektivní řešení. Jednou z moţností by pak mohlo být zavedení jediné světové 

měny, o jejíţ podobě se v odborných kruzích zatím spíše jen diskutuje.
56

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Tamtéţ. 
56 ŠVIHLÍKOVÁ, I. Globalizace a krize: souvislosti a scénáře, s. 158–159. 
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4. SHRNUTÍ 
 

 

Tato práce byla věnována souţití zlata a lidské společnosti od jeho počátků aţ do 

současnosti. První část tohoto textu se zabývala všeobecnou charakteristikou tohoto 

drahého kovu. Zlato je z fyzikálně-chemického hlediska velmi stabilní a vnějším vlivům 

prakticky nepodléhající kov, který se vyznačuje velkou hustotou a vysokou vodivostí. 

Zlato se v přírodě vyskytuje jednak jako ryzí kov, ale také ve formě různých slitin s jinými 

kovy. Ke zjišťování obsahu ryzího zlata ve slitině slouţí tzv. zkouška črtem či laboratorní 

zkoušky. Ryzost zlata se udává v karátech a na našem trhu se můţeme běţně setkat s 14, 

18 či 22karátovým zlatem. O dodrţení stanovené ryzosti informuje spotřebitele specifická 

puncovní značka, která se umisťuje na zlatý výrobek. 

 Druhá část práce se zabývá výskytem a těţbou zlata ve světě a v České republice, a 

to jak v historii, tak i v současnosti. Naleziště zlata se nachází po celém světě, liší se však 

svým výnosem a ne všude se těţba vyplatí. Zlato je moţné nalézat buď jako součást 

zlatonosných hornin nebo ve formě rozsypů vzniklých postupným zvětráváním horniny a 

jejím splavováním vodou do řek. 

 Největší naleziště zlata se vyskytují v Jihoafrické republice, Číně nebo Rusku. Na 

území České republiky bylo zlato těţeno jiţ v období před naším letopočtem. Ve 

středověku byly české země řazeny dokonce mezi nejvýznamnější producenty zlata 

v Evropě. Největší loţiska u nás se nacházejí v oblasti Středočeského kraje a Jeseníků. 

V současnosti se ale, především z důvodu ekologických rizik souvisejících s těţbou, zlato 

na našem území netěţí. 

 Jádro celé práce je pak tvořeno částí, která se věnuje postavení zlata v ekonomice. 

Zlato vystupovalo v roli platidla jiţ několik tisíc let před naším letopočtem. Zlato je cenné, 

kujné, neomezeně dělitelné. Svou vysokou hustotou je zlato také ztělesněním platidla, 

které se vyznačuje vysokou koncentrací své hodnoty na jednotku váhy. Zlato je také 

neobyčejně homogenní s ohledem na fakt, ţe všechny jeho kousky mají stejnou a 

měřitelnou ryzost. Zlato také velmi dobře odolává vnějším vlivům a opotřebení, je tedy 

výjimečně stálé a obtíţně zničitelné. 

Vznik prvních skutečných mincí jako platebního prostředku spadá do období 7. 

století př. n. l. Různé typy mincí a mincovních systémů byly postupně zavedeny ve všech 
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ostatních vyspělých civilizacích, ale aţ do 18. století panoval určitý chaos v pouţívání 

drahých kovů k mincovním účelům. Poté bylo zlato ve většině zemí ustanoveno jako 

jediná míra hodnot, čímţ byl postupně zaveden mezinárodní zlatý standard, který se udrţel 

prakticky aţ do 1. světové války. Po uklidnění poválečné situace, která přinesla měnovou 

krizi, přistoupily hlavní státy znovu k určité formě zlatého standardu, konkrétně ke 

standardu zlatého slitku či standardu zlaté devizy. Po 2. světové válce pokračoval zlatý 

standard svojí další modifikací, kterou přinesl Brettonwoodský systém. Po pádu tohoto 

systému v roce 1972 jiţ měny aţ do současnosti nejsou plně kryty zlatem, ačkoli centrální 

banky států si stále uchovávají část svých rezerv ve zlatě. 

Konec celé práce je pak věnován významu zlata z hlediska investičního a moţnému 

výhledu do budoucnosti. Z tohoto pohledu je nejvýznamnější zjištění, ţe v průběhu celé 

historie je to právě zlato, ke kterému se lidé obraceli v době společenských či politických 

krizí jako k nositeli jistoty a trvalé hodnoty. Tento fakt byl znovu prověřen i v současné 

ekonomické krizi, vzhledem k tomu, ţe zájem o zlato stále stoupá, stejně tak i jeho cena. 

Co se týče úlohy zlata v měnovém systému v budoucnosti, je tato role zatím ne zcela jasná, 

zároveň je však téměř jisté, ţe nalézt plnohodnotnou a všeobecně akceptovatelnou náhradu 

za zlato v rámci měnových systémů je velmi sloţité. 
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5. ZÁVĚR 
 

 

Zlato má pro lidskou společnost prakticky nenahraditelný význam. Jiţ od dávných 

dob slouţilo lidem jako platidlo, ale také jako unikátní materiál slouţící k uměleckému 

zpracování a k výrobě esteticky cenných předmětů. V pověstech i legendách, ale i v 

jazycích většiny národů světa vyplouvá na povrch i jedinečný mytologický a symbolický 

význam zlata pro lidskou kulturu. Zlato se jiţ tradičně uplatňuje v zubním lékařství, ale i 

v dalších odvětvích medicíny. V současné době je pak zlato nepostradatelné v mnoha 

průmyslových odvětvích, zejména v chemickém a fotografickém průmyslu. 

Zlato vystupovalo v roli platidla jiţ několik tisíc let před naším letopočtem. Zlato je 

cenné, kujné, neomezeně dělitelné. Svou vysokou hustotou je zlato také ztělesněním 

platidla, které se vyznačuje vysokou koncentrací své hodnoty na jednotku váhy. Zlato je 

také neobyčejně homogenní s ohledem na fakt, ţe všechny jeho kousky mají stejnou a 

měřitelnou ryzost. Zlato také velmi dobře odolává vnějším vlivům a opotřebení, je tedy 

výjimečně stálé a obtíţně zničitelné. 

Z hlediska investičního a moţnému výhledu do budoucnosti je nejvýznamnější 

zjištění, ţe v průběhu celé historie je to právě zlato, ke kterému se lidé obraceli v době 

společenských či politických krizí jako k nositeli jistoty a trvalé hodnoty. Tento fakt byl 

znovu prověřen i v současné ekonomické krizi, vzhledem k tomu, ţe zájem o zlato stále 

stoupá, stejně tak i jeho cena. Co se týče úlohy zlata v měnovém systému v budoucnosti, je 

tato role zatím ne zcela jasná, zároveň je však téměř jisté, ţe nalézt plnohodnotnou a 

všeobecně akceptovatelnou náhradu za zlato v rámci měnových systémů je velmi sloţité. 
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