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ANOTACE 

Ekonomika státu je závislá na vlastních přírodních zdrojích. Proto je důležité 

pro každý stát i pro Českou republiku chránit si své nerostné bohatství a zároveň sledovat 

světový obchod s těmito surovinami. 

Práce se zabývá potenciálním ekonomickým významem stávajících zásob 

na ložisku Zlaté Hory – západ, ekonomickou a peněžní funkcí zlata, vývojem zlata 

na světovém trhu od r. 1970 po současnost, produkcí zlata ve vybrané lokalitě.  

Cílem práce je výpočet ceny zbytkových zásob v ložisku polymetalických rud 

s možností exploatace v blízké budoucnosti s ohledem na ekonomický rozvoj této oblasti 

Klíčová slova: ložisko Zlaté Hory – západ, polymetalické rudy, zlato, kalkulace 

potenciální těžby. 

 

SUMMARY 

The state's economy is dependent on its own natural resources. It is therefore 

important for each state, as well as for the Czech Republic, to protect its own mineral 

wealth and to monitor the world trade in these materials.  

The thesis deals with the potential economic significance of existing stocks bearing 

Zlaté Hory - západ, economic and monetary functions of gold, gold development in the 

world market from 1970 to the present, gold production in the selected location. 

The aim of the thesis is to calculate the price of residual reserves in the deposit of 

polymetallic ores with the possibility of exploitation in the near future with regard to 

economic development in this area. 

 

 Keywords: Bearing Zlaté Hory - západ, polymetallic ores, gold mining potential 

calculations. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ZHZ Zlaté Hory – západ 

ZHV Zlaté Hory – východ 

ZHJ Zlaté Hory - jih 

ZHHS Zlaté Hory – hornické skály 

S  sever 

J jih 

V východ 

Z  Západ 

Q označení daného kvartálu v roce (   – první kvartál) 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

DP dobývací prostor 

POPD plán otvírky prostoru dobývání 

OBÚ obvodní báňský úřad 

MŽP ministerstvo životního prostředí 

MPO ministerstvo průmyslu a obchodu 

VAR minimální hodnota okrajového bloku 

OGZ celkové geologické zásoby ložiska 

GZS 2 geologické zásoby sloupu č. 2 

KGZ kovnatost geologických zásob 

Z znečištění 

KZM kovnatost znečišťujícího materiálu 

KVZ kovnatost vytěžitelných zásob 

C cena kovu na světovém trhu 

VT výtěžnost úpravny 

HKPP hodnota kovu přecházejícího do prodejného produktu 

NDZ náklady dalšího zpracování vyjádřené v procentech ceny kovu v prodejném 

produktu 

HKRT hodnota kovu v prodejném produktu realizovaná na trhu 

CRT Celková roční těžba  

Np náklady roku 1992 

I inflace 
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T tržby 

N náklady 

V výnosy 

A roční disponibilní zisk 

r úroková míra 

r´ rizikový úrokový součinitel 

n  životnost 

NPV Net present value – současná čistá hodnota 

SH současná hodnota 

BH budoucí hodnota 

i diskontní míra 
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1 ÚVOD 

Zlato se v zemské kůře často vyskytuje jen v malých množstvích, v horninách pak 

buď jako ryzí kov nebo se může vázat s jinými prvky a tvořit tak slitiny kovů, nejčastěji se 

stříbrem. Zvětrávacími procesy se zlato z primárních ložisek za spolupůsobení vody 

dostává do širšího okolí, ze kterého jej můžeme získávat rýžováním. V současnosti známe 

několik technologických způsobů získávání zlata, často se polemizuje o jejich vlivu a míře 

dopadu na ekologické ohrožení. Nicméně bych chtěl podotknout, že ekologické ohrožení 

nepochází, tedy nepocházelo ze samotné těžby, ale z úpravárenského procesu, navíc 

v dnešních dobách je úpravárenská technologie na tak vysoké úrovni, že k ohrožení 

životního prostředí nedochází více, než u jiných provozů, a pokud ano, tak jen výjimečně 

z důvodu porušení legislativy nebo technologické kázně. 

 Nicméně těžbou zlata, její náročností a ekonomickou stránkou se budu zabývat 

v průběhu své práce.  

Zlato je možno použít v mnoha odvětvích, a to počínaje výrobou šperků, přes 

využití v průmyslu, zde převážně díky své vodivosti a inertnosti vůči vlivům prostředí, 

dále v zubním lékařství. Navíc historicky je zlato nejdéle ekvivalentem platidla, v současné 

době spíše jako investiční prostředek, či uchovatel hodnoty.  

Největší naleziště zlata jsou v jižní Africe, na Uralu, na Sibiři a také v Kanadě.  

U nás v Česku patří Český masív k tradičním terénům s těžbou zlata. Avšak od 

začátku sedmdesátých let nedovolovala světová cena zlata rozvoj těžby tohoto kovu (s 

výjimkou krátkodobého nárůstu a opětovného poklesu tohoto kovu na našem území). 

Ložiska v Českém masívu byla v celosvětovém měřítku poměrně malá s nízkými obsahy 

zlata, avšak pro hospodářskou politiku státu velice významná. Těžba zlata v českých 

zemích probíhala již od doby Keltů. Dobře přístupná a bohatší ložiska zlata na našem 

území byla z větší části vytěžena, ale i přesto zde probíhal průzkum všech typů ložisek i 

s nižší kovnatostí. 

Teprve prudký vzestup cen zlata na světových trzích od roku 1973 vzbudil o ložiska 

zlata u nás nový zájem. Byly zahájeny nové průzkumné práce regionálního charakteru, 
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např. Jílovské pásmo, Krásnohorsko, Metamorfované ostrovy, Český masív – ověřování 

prognóz Au ap.  

Na Moravě se veškeré vyhledávací práce soustředily do Jesenické oblasti. V rámci 

polymetalických rud byl na ložisku Zlaté Hory – západ ověřován tzv. „zlatý sloup“, kde 

ekonomický potenciál zlata zcela převládl nad ostatními polymetalickými rudami.  

Těžba ve zlatohorské oblasti je známá dávno před 13. stoletím. Výskyt zlata na 

tomto ložisku měl za následek rozvoj důlní činnosti, kde těžba probíhala s různými 

přestávkami až do 19. století. K znovu obnovení těžby zde došlo v roce 1977 kdy se 

vybudovalo nové důlní dílo. V 90. letech došlo ke znovuobnovení těžby zlata na ložisku 

Zlaté Hory – západ avšak již od počátku byla důlní činnosti v procesu útlumu. Koncem 

roku 1993 tak došlo k ukončení těžby na tomto ložisku ve kterém se nachází dosud ještě 

nevytěžené zásoby. Cílem této práce je poukázat na možnost znovuotevření těžby na tomto 

ložisku z důvodu růstu cen rudních surovin na světových trzích a také zajištění regionální 

prosperity.  

Při tvorbě mé diplomové práce se mi různými způsoby dostávaly do rukou 

k dispozici zajímavé materiály, ať už to byly fotografie ze Zlatohorského prostředí, studijní 

materiály a nebo to byly různé typy výpočtů zásob, které ovlivnily v dobách vlastních 

výpočtů „chod“ hornické činnosti na ložisku Zlaté Hory – západ. 
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2 GEOLOGICKÁ A LOŽISKOVÁ STAVBA STUDOVANÉ 

OBLASTI 

Zlatohorský revír polymetalických rud (obr. 1) zaujímá plochu více než 25    . 

V revíru je mocnost devonských vrstev udávána v rozsahu 800 – 1 500 m. Jejich bazálním 

členem jsou nejčastěji kvarcity siegenského stáří, méně často jsou na krystaliniku desenské 

klenby uloženy grafitické fylity anebo místy konglomeráty. Vyšší část souvrství je tvořena 

střídáním chloritických, sericitických a muskovitických kvarcitických břidlic až fylitů se 

zelenými břidlicemi, metadiabasy, metakeratofyry a křemennými metakeratofyry. [3,4] 

Obrázek č. 1 Zlatohorský revír a jeho ložiska na turistické mapě (www.mapy.cz 24. 3. 2012) 

 

Nejsvrchnější část souvrství je reprezentována tzv. heřmanovickými mramory 

devonského stáří, jež jsou překryty flyšoidním souvrstvím, přiřazovaným nejčastěji již 

k andělsko - horským vrstvám. Devonské vrstvy tvoří v revíru složitou antiklinální 

strukturu, na jejímž vzniku se podílely s různou intenzitou různě orientované vrásové 

deformace. Tyto struktury jsou porušeny střižnými zlomy. Polymetalické zrudnění je 

tvořeno převážně vtroušenými kyzovými rudami, které místy přecházejí do páskových až 

masívních textur. Hlavními rudními minerály jsou vedle kyzů Fe chalkopyrit a sfalerit, 
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v některých partiích ložiska rovněž galenit a zlato. Zrudnění je převážně lokalizováno 

v chloritických kvarcitech nebo křemenných metakeratofyrech, zejména při kontaktu 

s nadložními grafitickými fylity. Méně často se zrudnění vyskytuje i ve fylitech. V revíru 

je popsána primární zonálnost tvořená výskytem Cu – rud v centrální a hlubší části 

antiklinoria, zatímco polymetalické rudy jsou vyvinuty v periferní části metastruktury. 

[3,4] 

Nejvýznamnější a nejbohatší akumulace zlata v revíru jsou známy jako ložiska 

Zlaté Hory – západ (viz obr. č. 1). Podstatná část nejbohatšího zrudnění se zde vyskytuje 

ve sloupcovitém vývoji. Hovoří se zde o tzv. zlatém sloupu tvořeném čočkovitě protáhlým 

tělesem ve směru plochy S2, který vychází na povrch J od vrcholu Příčné hory a upadá pod 

úklonem 55° k V. Jde o zploštěný rudní sloup šířky 100 – 200 m, mocnosti 80 – 100 m, 

generelního směru VSV – ZJZ, upadající pod 45° k V. Jeho hloubkový rozsah je znám cca 

950 m n. m. do 380 m n. m. Struktura je vyvinuta jako obohacená akumulace 

polymetalických (Zn, Pb, Cu) – rud s nerovnoměrně zastoupeným zlatem, jehož zvýšené 

obsahy tvoří v detailu několik sloupů. V připovrchové části sloupcovité struktury je 

maximum rudní akumulace vázáno na stratigraficky nadložní kontakt kvarcitů Příčné hory 

s muskovit – chlorotickými břidlicemi. S hloubkovým vývojem je možno pozorovat přesun 

mineralizace do nadložních prokřemenělých zelených chloritických břidlic s tenkými 

proužky kvarcitické hmoty (svrchní metabazika). Rudy jsou tvořeny převážně vtroušeným 

pyritem s chalkopyritem, často sfaleritem a pyrhotinem. Směrem do hloubky (tedy i do 

nadloží) postupně přibývá sfaleritu na úkor chalkopyritu, takže nejnižší části struktury 

převládá sfalerit. Jsou zde soustředěny zvýšené obsahy Au do úzkých zón 1 – 2 m 

mocných, s intenzivní jemnozrnnou pyritovou mineralizací a s vtroušeninami až hnízdečky 

chalkopyritu. V prostoru štoly Mír je vývoj zrudnění ovlivněn směrnou poruchou, 

procházející centrální částí ložiska. Zde se nacházejí maximální známé koncentrace Au 

v limonitizovaných partiích, často porézních až kavernózních kvarcitů spolu s hojnou 

pyritizací a novotvořeným chalkozínem a covellinem. [3,4] 

Druhou zlatonosnou strukturou v prostoru ložiska ZHZ je struktura štoly Karel. 

V současné době, je její podpovrchový vývoj ověřován až po úroveň 815 m n. m., tj. do 

hloubky cca 150 m od povrchu. Její hloubkový vývoj není dostatečně znám. Z dostupných 

informací lze usuzovat na stratigraficky vyšší postavení v rudní zóně, než má struktura 

výše popsaného zlatého sloupu. Zdá se, že zvýšené obsahy Au jsou spíše vázány na 
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metatufity kyselého vulkanismu, případně na břidlice směsných typů, kde je zastoupena 

složka jak sedimentární, tak i vulkanická. Je zde patrná vazba Au na polymetalickou 

mineralizaci s významnou převahou Zn a s hojnou pyritizací. Méně často byly zjištěny 

zvýšené obsahy Au v úzkých, 2 – 4 m mocných kritizovaných zónách s hrubozrnným 

porfyroblastickým pyritem. [4] 

Zde je možno odvodit predispozici strukturních směrů, kdy dochází k akumulaci 

rudních sloupů z analýzy napěťových a deformačních vztahů tektonického stylu 

vějířovitých struktur podél směru SSV – JJZ devonské střižné zóny. Pro mineralizaci je 

důležitý zejména směr VSV – ZJZ. Jeho založení jako párového prvku konjugovaného 

systému dislokací ve směru ZSZ – VJV je zřejmě starší. [4]  

Přes poměrně rozsáhlý technologický výzkum byla dosud malá pozornost věnována 

formám výskytu zlata na ložisku a jejich kvantifikaci. Můžeme zde mluvit o inkluzi Au 

v pyritu o ryzosti 947. V chalkopyritu a pyrhotinu s průměrnou ryzostí 659. V případě 

výskytu zlatinek v pyritu nebo v bezprostřední blízkosti je zlato vysoce ryzí, v asociaci 

s nositeli stříbra se ryzost snižuje. Nejnižší ryzost byla zjištěna v inkluzích zlata v galenitu, 

kde je „zředění“ stříbrem tak velké, že je nutné uzavřeniny označit za zlatnaté stříbro. 

Uvádějí se dva typy zlatinek o velikosti do 2 mm: číškovitý, s průměrnou ryzostí do 850, a 

oválný, masivní, o vysoké ryzosti až 991. [4] 

Z geochemického hlediska se došlo k názoru, že rudy všech typů mají zvýšené až 

geochemicky anomální koncentrace Au, které v Cu – rudách dosahují desetinásobku (ZHJ, 

ZHHS), zatímco v polymetalických rudách dosahují až 1 000 násobků (ZHZ a ZHV). 

Geochemický výzkum plně prokázal existenci zlatého sloupu na ložisku ZHZ. [4] 

2.1 Geologická stavba a tektonické poměry 

Ložisková oblast ZHZ je lokalizována v překoceném křídle megavrásy Příčné hory. 

Z toho důvodu je většina horninových poloh uložena v překocené pozici, tzn., že 

stratigrafické podloží je v generelu totožné s horninovým nadložím. [6,7] 

Petrografické typy jsou charakterizovány dvěma základními typy hornin – horniny 

křemičité a břidlice (viz příloha č. 1). Uvnitř těchto dvou skupin je rozdělení velmi 

problematické pro vysokou variabilitu jednotlivých minerálních složek a časté faciální a 

laterární přechody, charakteristické pro vulkanosedimentární formace. Kvarcitový pruh 
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Příčné hory o úklonu cca 45° a směru SZ – JV, který směrem do hloubky vykliňuje, je 

určujícím a vůdčím horizontem, na který jsou vázána ložisková tělesa. V jeho podloží je 

komplex chlorit – muskovitických břidlic, místy kvarcitických s polohami metabazik, 

metakeratoryfů, místy sekundárních kvarcitů nebo i vápnitých břidlic převážně 

metavulkanosedimentárního původu. V místech nejbohatšího zrudnění naduřují. 

V přiblížení ke kvarcitovému pruhu bývají silně kvarcitické, místy mají charakter světlých 

metatufitů. [6,7] 

V nadloží kvarcitového pruhu je vyvinut komplex chlorit – muskovitických až 

muskovit – chloritických břidlic (karbonát - živec) převážně metasedimentární povahy I. 

vulkasedimentárního cyklu, který tvoří podloží zelených epidotických břidlic a biotit – 

chloritických zelených břidlic v jádře antiklinoria megavrásy. Samotné kvarcity Příčné 

hory jsou zjevně sedimentárního původu. V tomto kvarcitovém pruhu jsou běžně 

rozlišovány masivní kvarcity s fylosilikáty. První mají masivní celistvé textury, sklovitý 

vzhled, druhé někdy přecházejí až do silně kvaritických břidlic. Podložní komplex břidlic 

je ukončen dalším horizontem křemičitých hornin – kyselých metavulkanitů petrograficky 

velmi proměnlivých. [6,7] 

Na formování geologické stavby ložiskové oblasti měla hlavní a největší vliv 

vrásová tektonika, dále pak systém dislokací. Existují zde 3 hlavní vrásové systémy 

označované V1, V2, V3. Nejstarší V1 jsou isoklinální, asymetrické, šikmé až ležaté, B osy 

upadají k SZ nebo k JV pod úhly 45°, vergence k JZ. Vrásy V2 mají shodný charakter 

s odlišnou vergencí. Další systém vrás má přibližně Z – V vergenci, úklon B os na obě 

strany a způsobuje jen zvlnění horninových pruhů. Zlomová tektonika se projevuje 

největším rupturami přibližně směru SV – JZ až SSV – JJV často se větvící. Tyto systémy 

poklesových struktur člení ložisko ZHZ na několik ker, přitom SZ kra je vždy pokleslá. 

Směr sklonu osciluje od SZ k JV a úklon je 70° - 90°. Dále jsou nejvýraznější puklinové 

směry SSZ – JJV a VSV – JJZ. [6,7] 

2.2 Rudní zóny a akumulace zrudnění 

Striktní rozdělení a klasifikace rudních zón na ložisku ZHZ je velmi labilní 

záležitostí, pro praktickou potřebu lokalizace ložiskových těles je proto využita příčná 

zonálost (ve směru kolmém na vrstevní plochy). [7] 
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Uvnitř produktivního pásma bylo vyčleněno osm různých typů rudních akumulací 

z hlediska mineralizace a litologie. Každý typ je tvořen rozdílnou rudní paragenezí. [7] 

V místech přiblížení kvarcitového a metakeratofyrového pruhu dochází k redukci 

ložiskového prostoru, a tedy k vzájemnému prolínání a spojování dvou a více jednotlivých 

ložiskových typů v jedno i několik desítek metrů mocné těleso. [7] 

K jednotlivým typům: 

1. V nadloží kvarcitů Příčné hory se začínají objevovat jako nástup produktivní zóny 

rudní tělesa, tvořená pyritem a chalkopyritem. Jsou nositelem Cu zrudnění, 

čočkovitá, malých rozměrů a označena jsou jako typ „1“. Od horního kontaktu 

kvarcitů jsou vzdálena zhruba 20 – 30 m, výjimečně nejdále 80 m. [7] 

2. Druhým typem jsou tělesa tvořená chalkopyritem a pyritem, která lemují horní 

kontakt kvarcitů. Výjimečně mohou obsahovat galenit a sfalerit, jen ojediněle ve 

vyšších partiích ložiska (ve vrásových ohybech, kde naduřují) mohou být 

těžitelná. [7] 

3. Reprezentantem 3. typu jsou tělesa uvnitř kvarcitů. Jsou tam jak monometalická Cu 

nebo Zn tělesa, tak i bimetalická Zn, Pb nebo polymetalická zrudnění. Tělesa 

bývají často ostře ohraničená. Zřídka se mohou objevit i zvýšené obsahy Au. [7] 

4. Jedním z nejdůležitějších rudních těles na ložisku ZHZ jsou akumulace sfaleritu a 

chalkopyritu se zvýšenými obsahy stříbra, někdy i olova a často i významnou 

zlatou mineralizací na spodním kontaktu kvarcitů s komplexem chlorit – 

muskovitických – kvarcitických břidlic a v břidlicích. Těleso je označováno jako č. 

4. Přítomnost jednotlivých prvků je tady velmi proměnlivá. Složení přechází od 

komplexních asociací přes různé polymetalické varianty až téměř k monotypům Cu 

či Zn rud. Přítomnost Pb je často spjata se zvýšenými obsahy Ag, ale není to 

pravidlem. Obsah zlata je velmi variabilní a je přímo závislý na oxidačních zónách 

a nabohacených tektonických liniích. Masivnější akumulace Au zrudnění jsou 

pravidlem v oblasti tzv. Zlatého sloupu. Osa zrudnění rudního typu 4 je zhruba 

paralelní s úložnými plochami hornin, v ohybech se však přidržuje více metamorfní 

foliace a proráží vrstevní plochy a horninová rozhraní. V centrální části ložiska je 

mocnost tohoto tělesa až 50 m. [7] 
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5. Pátým typem rudní mineralizace jsou tělesa tvořená rozptýlenou rudní mineralizací 

velmi nepravidelných tvarů s rychlým naduřováním a vykliňováním. Jejich 

charakteristickým rysem je pozice v břidlicích v podloží těles typu 4 a obsah zlata, 

chalkopyritové a sfaleritové mineralizace. Tento typ se jeví místy jako odloučená 

tělesa 4. typu, je pouze v místech větších rudních akumulací. V místech prolínání 

s tělesy 4. typu tvoří výrazné akumulace Au. [7] 

6. Tělesa 6. typu jsou reprezentovány plástevnými Zn tělesy v podloží břidlic, 

tvořených hlavně hnědým a fialovým sfaleritem. Tato tělesa jsou průběžná i na 

vzdálenosti několika stovek metrů, kulisovitě uspořádaná, mocnosti malé, 

ekonomicky nevýznamná. [7] 

7. Tělesa 7. typu kopírují horninový kontakt a v ohybech se rozpadají na několik 

poloh. V místech výrazných deformací naduřují a stávají se polymetalickými. [7] 

8. Typ č. 8 je nejspodnějším ložiskovým typem. Jedná se o Ag, Pb, Zn tělesa 

v podloží metakvarckeratofyrového pruhu. Tělesa jsou neprůběžná, rychle naduřují 

a vykliňují. [7] 

Poslední dva typy (č. 7 a 8) v prostoru pod úrovní štoly Mír nebyly prakticky 

zastiženy. Všeobecně k mineralizaci ložiska ZHZ je třeba uvést další rudní minerály, 

podílející se na zrudnění. Jsou to tetraedrit, tenantit, arsenopyrit, pyrhotin. Ze sekundárních 

minerálů Cu – chalkozin, covelín, malachit, aurichalcit, linarit. Sekundáry Zn – 

hydrozinkit, hemimorfit, alofán, alumogel. Dále cerusit jako sekundár olova a limonit, 

glockerit a wad jako sekundáry Fe a Mn. [7] 

Lze říci, že místa ekonomicky významných akumulací jsou dána zřetelně strukturní 

predispozicí, tj. většinou vrásovými ohyby a u zlata především oxidačními zónami 

supergenního nabohacení. Nejbohatší oblast tzv. Zlatý sloup je vázána na spojení dvou 

polymetalických zón. [7] 

Všeobecně je k mineralizaci ložiska ZHZ třeba uvést další rudné minerály podílející 

se na zrudnění. Jsou to tetraedrit, tennantit, arzenopyrit, pyrhotin. Ze sekundárních 

minerálů chalkozín, covellín, malachit, aurichalcit, linerit, hydrozinkit, hemimorfit, alofán, 

alumogel, cerusit, limonit, glockerit a wad, jako sekundární minerály Fe a Mn. Místa 

ekonomicky významných akumulací jsou dána zřetelně strukturní predispozicí tj. většinou 

vrásovými ohyby a u zlata především oxidačními zónami supergenního nabohacení. [6] 
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Otvírka a rozfárání ložisek zlatohorského revíru byly výrazně ovlivněny rozsahem 

prováděného geologického průzkumu, který byl v prvních letech zaměřen zejména na 

polymetalická ložiska ZHV a ZHZ. Po r. 1962 byl průzkum orientován na monometalická 

ložiska Cu, zejména na ložisko ZHJ. Rozfárání bylo vedeno tak, aby mohlo být využito 

k odtěžení rudy na 0., 1. a 2. patře. [6] 

Ložisko ZHJ bylo otevřeno pěti štolami v úrovni 0. patra, štolou, dvěma 

úpadnicemi a šachticí v úrovni 1. patra a štolou 2. patra. Všechna patra byla soustavou 

komínů a úpadnic propojena až na 3. patro, otevřené z Pomocné a Těžní jámy. 3. patro 

bylo hlavním přístupovým a těžebním patrem pro všechna využívaná zlatohorská ložiska. 

[6] 

Ložisko ZHHS bylo otevřeno štolou Josef v úrovni 1. patra, které bylo soustavou 

komínů propojeno s 2. a 3. patrem ložiska ZHJ. [6] 

Ložisko ZHV bylo otevřeno průzkumnou, později rekonstruovanou Pomocnou 

jámou (hl. 300,2 m) a nově vyhloubenou Těžní jámou (hl. 289,6 m). [6] 

Ložisko ZHZ bylo otevřeno rekonstruovanou štolou Hackelberk na 0. patře a štolou 

Mír na 1. patře. Novodobým základním otvírkovým dílem pro těžbu polymetalických rud 

byla jáma č. 3 (hl. 386,5 m) a velkoprofilová úvodní úpadnice. Z ní byla překopy a rampou 

pro bezkolejovou mechanizaci spojena ložiska ZHV a ZHZ. Jáma č. 3 nebyla v důsledku 

ukončení těžby již dokončena, práce v ní byly v roce 1990 zastaveny. [6] 

2.3 Geneze ložiska 

První skupinu názorů tvoří různé modifikace hydrotermálního vzniku ložisek, 

vázaných na hlubinné magmatické horniny. Druhá skupina váže vznik ložisek 

s devonským spilit – keratofyrovým vulkanismem většinou polygenní cestou. Třetí skupina 

obsahuje více názorů, a to na základě moderních poznatků z období od 2. poloviny 70. let, 

např. aplikované problémy globální tektoniky, souvislost Au mineralizace s bazickými 

horninami svrchního pláště. [7] 

Na základě obrovského množství poznatků, např. ohledně zonality, morfologie a 

litologie rudních těles, statistických testů zrudnění z ložiskových analýz i všech 

geochemických prvků, mineralogických studií, geochemických aureol i stupňů 
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metamorfózy atd. převládá v současné době názor, že pravděpodobnost vzniku ložisek je 

řádově vyšší u druhé uvedené skupiny. Přitom se nepochybuje o významné úloze 

remobilizace při tvorbě větších ekonomicky zajímavých akumulací. Ale i přesto je patrné, 

že tyto lokální migrace nesetřely zcela původní primární zonálost. [7] 

2.4 Minerály zlatohorské rudní oblasti 

Zlatohorský rudní revír představuje jednu z mineralogicky nejbohatších oblastí na 

území České republiky. Počet nerostných druhů, zjištěných ve Zlatých Horách, přesahuje 

magickou stovku. [5] 

Z mineralogického hlediska je zlatohorský rudní revír významný především 

přítomností bohaté asociace supergenních minerálů (tj. minerálů vzniklých druhotně 

zvětráváním primárních sulfidických rud). Zajímavé ukázky rudních i nerudních minerálů 

však v období těžby poskytovalo i primární zrudnění. Sběratelsky atraktivní byla puklinová 

mineralizace (tzv. mineralizace alpského typu, ve starších pracích označovaná i jako alpská 

parageneze). Její součástí jsou minerály, které jsou na zlatohorsku relativně běžné, ale 

bývají vyvinuty v podobě úhledných krystalů (někdy velkých až několik centimetrů), 

narůstajících na stěny puklin v nezrudněných horninách i v sulfidických rudách. V 

následujícím textu jsou stručně popsány minerály, jejichž barevné fotografie jsou součástí 

příloh č. 30 až 34. [5] 

1. Třída: prvky 

Zlato -    se v současnosti vyskytuje na ložisku ZHZ, kde bylo těženo v kvarcitu s 

pyritem, chalkopyritem a sfaleritem. [5,13] 

Měď -    je jedním z vyhledávaných zlatohorských minerálů a vytváří agregáty 

velké až 20 cm. Ve 20. stol. se vyskytla v dislokaci vyplněné halloyzitem, nafárané štolou 

Josef na ložisku ZHHS. Méně často tvoří keříčkovité útvary na křemeni. [5,13] 

2. Třída: sulfidy 

Sfalerit -     většinou vytváří v dutinách žil nedokonalé černé krystaly velké 

výjimečně až 18 mm. V puklinách s mineralizací alpského typu je častější na ložisku ZHZ. 

Ve vtroušeninových a masivních rudách je šedočerný, vzácně i hnědožlutý (hlavně na 

ložisku ZHV). [5,13] 
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Chalkopyrit -        je žluto - kovově lesklý agregáty a zbarvující se fialově a 

modře při počínajícím vzniku sekundárních minerálů bornitu a covellinu. [5,13] 

Galenit -     tvoří šedé, dobře štěpné, kovově lesklé agregáty. Jeho rozkladem se 

tvoří cerusit, anglesit, pyromorfit, dundasit a podílel se i na vzniku linaritu. Nalézá se 

především na ložiscích Východ a Západ, je však méně častý než sfalerit. Na ostatních 

zlatohorských ložiscích je poměrně vzácný. Krystaly galenitu jsou zde velmi vzácné. 

[5,13] 

Pyrhotin -    , byl nalezen v krystalované podobě jen na nemnoha vzorcích. 

Bronzově hnědý, nedokonale vyvinutý pseudohexagonální krystal o velikosti 10 mm, 

zarůstá do prokřemenělého krystalického vápence z ložiska ZHV. [5,13] 

Pyrit -      je nejčastějším rudním minerálem Zlatých Hor, často obsahuje drobné 

inkluze zlata. V dutinách (alpského typu) vytváří relativně dokonalé krystaly, dosahující 

velikosti až 1,5 cm. Vynikající ukázky jsou známé i z Hornických skal a z ložiska ZHZ. 

[5,13] 

3. Třída: oxidy a hydroxidy 

Křemen -      je na zlatohorsku jedním z nejrozšířenějších minerálů, nejčastěji 

tvoří zrnité agregáty v různých horninách nebo se sulfidy. Krystalované ukázky jsou méně 

běžné, zvláště jsou-li složeny z větších krystalů křišťálu. Zajímavé vzorky krystalovaného 

křemene byly nalezeny na ložisku ZHHS, kde dosahovaly výjimečně délky 10 cm a na 

vzorcích byly v paragenezi s pyritem, chloritem, kalcitem, ankeritem a živci. Krystal 

křišťálu dosahuje délky 2,5 cm, tmavé nedokonalé krystaly tvoří pyrit. [5,13] 

Hyalofán -               je v České republice poměrně vzácným minerálem a 

Zlaté Hory jsou jedním z jeho výskytů. Tvoří bělavé krystalky o velikosti max. 1,5 mm. 

Vzorek byl získán z pukliny mineralizace alpského typu na ložisku ZHV. [5,13] 

Kalcit -       se ve Zlatých Horách vyskytl v podobě pěkných krystalů jen na 

malém počtu vzorků, pocházejících např. z některých důlních chodeb ložiska ZHV. 

Čočkovité krystaly o průměru až 1,5 cm jsou bílé, vyskytly se na žílách alpského typu v 

doprovodu křišťálu, chloritu a barnatých živců. [5,13] 

Cerusit -       je vyhledávaným zlatohorským minerálem, který se vyskytuje v 

limonitizovaných krystalických vápencích ložiska ZHV, především v Modré štole. Tvar 
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krystalů je jehlicovitý (krystaly velké až 25 x 3 mm), méně často sloupečkovitý (až 6 x 3 

mm). Jehlicovité krystaly v některých ražbách vyplňovaly dutiny o průměru až 20 cm. 

[5,13] 

Baryt -       je ve Zlatých Horách součástí primárních i sekundárních minerálů. 

Primární baryty, vzniklé v rámci metamorfních procesů tvoří především zrnité agregáty. 

Na ložisku ZHHS se vyskytly v limonitizovaných partiích rudního tělesa baryty, vzniklé 

větráním různých barnatých minerálů. Vytváří čiré až světle žlutavé tabulkovité krystaly 

do 8 mm. [5,13] 

Anglesit -       je ve formě bílých a namodralých dipyramidálních krystalů do 5 

mm. Bývá slabě průsvitný a s cerusitem se nalézá v dutinách limonitu. Anglesit je 

vzácnější než cerusit. [5,13] 

Linarit -                náleží k vyhledávaným minerálům ze Zlatých Hor. 

Vyskytuje se ve zkrasovělých krystalických vápencích Modré štoly, zrudnělých 

vtroušeným sulfidickým zrudněním včetně galenitu. Jeho tabulkovité krystaly dosahují 

velikosti až 5 mm, vzácně tvoří sloupečky do 3 mm. [5,13] 
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3 Historický význam dolování zlatých a polymetalických 

rud pro ekonomický rozvoj oblasti 

3.1 Historie Zlatohorského revíru 

Z historických pramenů a místních názvů lze soudit, že Zlatohorský revír má díky, 

kdysi lehce přístupné těžbě zlata, velmi dlouhou a bohatou minulost sahající až do 13. 

století. Krajina v údolí řeky Olešnice až po obec Mikulovice je bohatá na kopcovité útvary, 

které neodpovídají rázu okolní krajiny, tzv. „sejpy“. První, dochované zprávy, pocházejí 

z dvacátých let 13. století, popisující spory o nejmenované doly na zlato na výše 

jmenovaném území a v oblasti kolem dnešního Jeseníku zasahující i proti toku řeky Bělé. 

[7] 

Předpokládá se, že díky zájmu horníků, kteří ovládali techniku dobývání a ražení, 

vznikla v r. 1263 osada Cuckmantel tedy dnešní Zlaté Hory. Nebyla to však jen těžba 

drahých kovů, která lákala horníky do této oblasti. V popisované krajině se vyskytovaly i 

četné hamry, v nichž se zpracovávala železná ruda z blízkých nalezišť. [7] 

První písemné zprávy o výrobě železa z celého Slezska se týkají právě Jesenicka a 

pocházejí z let okolo 1375 a tak se na Jesenicku vytvořila dvě hornická centra (okolí 

Jeseníku, a okolí Zlatých Hor). V 15. století ustávalo dobývání zlatých rud takzvaným 

měkkým dolováním (rýžováním nebo měkkou povrchovou rýhou) a takzvaný tvrdý způsob 

dolování se potýkal s nepříjemnou prací v podzemí a se spodními vodami, pro jejichž 

odčerpávání nebyly žádné účinné prostředky. Stejně tak došlo k vyčerpání nevelkých 

zdrojů železné rudy. [7]  

V sedmdesátých letech 15. století nastal pro Zlaté Hory obrat k lepšímu a vzrostl 

zájem dolování sdružení několika nájemců k těžbě ve staré štole. Několik desetiletí 

opuštěné horní dílo bylo však zatopeno, takže se raději začala razit nová štola, avšak ani to 

nebylo úspěšné. [7] 

Až opět počátkem 16. století byla ve Zlatých Horách nalezena čtyři zlatá zrna a 

rozšířila se pověst o tamních bohatých nalezištích. V roce 1510 udělil biskup městu nový 

Horní řád podle vzoru tehdy proslulých dolů Reichensteinu. Přes velkou iniciativou a 

dokonce postavení tavící pece, bylo dolování ztrátové. V roku 1524 byl vydán podle 
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Horního práva jáchymovského nový Horní řád a tak počátkem 16. století báňská činnost na 

Jesenicku v těžbě zlata, ale i stříbra a železné rudy opět ožila. Naděje se však nenaplnily a 

těžba drahých kovů upadala a dolování se omezilo jen na dobývání železné rudy. Zlaté 

Hory však v té době dosáhly vrcholu své slávy. Roku 1541 byl vydán nový Horní řád pro 

Zlaté Hory a rozhodující instancí v horních záležitostech byla ustavena biskupská komora. 

Díky zlepšení technického provozu v dolech a současnému osvobození od placení horních 

poplatků (až do nevrácení investovaného kapitálu deputátu a „Horního desátku“, 

odváděného z jednotlivých důlních podílů (kuksů), nastal opravdový rozmach těžby zlata 

soustředěný na prostor mezi Zlatými Horami, Heřmanovicemi, Horním a Dolním Údolím. 

Toto území o rozloze asi 20 km
2
 bylo rozfáráno početnými štolami pod Příčným vrchem a 

Althackelsberkem, z nichž nejlepší pověst měla Modrá štola. Dalším důležitým důlním 

dílem byla dědičná štola Svatých Tří králů, která měla odvádět vody z přilehlých štol a 

umožnit tak dobývání jejich zlatonosných žil. Nedobývalo se pouze zlato, ze kterého se 

razily mince a měděná ruda, která se zpracovávala. Zlaté Hory získaly věhlas a nastal 

nebývalý příliv nejen horníků, ale i bohatých investorů. Dávný problém bránící rozvoji 

těžby, odvodňování, byl řešen pomocí dědičných štol, často dlouhých i několik kilometrů. 

Tyto dědičné štoly jsou dodnes obdivuhodnými báňskými díly. V roce 1598 došlo při 

pokusu odvodnit štolu Svatých Tří králů vodním kumštem (vodní kolo o průměru asi 6 m) 

k jejímu zatopení a znepřístupnění. Patrně v tutéž dobu došlo i k důlnímu neštěstí. To 

zapříčinilo nezájem o práci a o důlní podnikání. [7] 

Nález dvou valounů zlata v roce 1590 (1 385 g) a z roku 1591 (1 780 g) oživil 

zájem o hornickou činnost. V Heřmanovicích se našla železná ruda a kolem hamru vznikly 

osady Vrbice (Forwitz) a Karlín (1559). Výroba železa se zde udržela až do začátku 17. 

stol. [7] 

Třicetiletá válka, která pustošivě zasáhla i Jesenicko, měla neblahý vliv na dolování 

a měšťané se věnovali daleko jistějšímu a dobře prosperujícímu plátenictví. Doly měl v 

nájmu kníže z Břehu a jeho příbuzný kníže z Anhaltu. Zpracovávali snadněji dobyvatelné 

pyrity na vitriol. Tato činnost byla velmi výnosná, i když procedura výroby nebyla snadná. 

Biskupská administrace nevraživě sledovala finanční úspěch obou knížat a nakonec jim 

těžbu zakázala. [7] 
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V roce 1638 se radní města sami přihlásili za nájemce dolů, neboť jako činné 

báňské město byli osvobozeni od daní a válečných kontribucí. Byla provedena důkladná 

revize báňských děl, ale ani spojením Zlatých Hor s horním městem Jeseník a přivoláním 

báňských odborníků se nepodařilo zabránit dalšímu úpadku dolování na zlatohorsku. [7] 

Na sklonku feudálního období došlo k poslednímu pokusu obnovit těžbu zlata ve 

Zlatých Horách. Kutalo se na Příčném vrchu, včetně Modré štoly. Ročně se získalo zlato o 

váze 400 g. [7] 

Ve třicátých letech 20.stol. byl sice proveden průzkum okolí Příčného vrchu, ale 

předválečná a následná válečná léta další činnost zastavila. Nová etapa v historii těžby 

zlatohorských rudních ložisek nastala až po 2. světové válce. [7] 

V roce 1952 byl zahájen v celé zemi geologický průzkum polymetalických ložisek. 

Ve Zlatých Horách byly průzkum a těžba směrovány na ložiska monometalická. Výstavbu 

a těžbu zajišťovala těžební organizace „Rudné doly, n. p., Jeseník. Zároveň byla 

vypracována technologie zpracování polymetalických rud, která se měla realizovat v 

hydrometalurgickém závodě Bruntál. [7] 

3.2 Těžba kovů ve zlatohorském rudném revíru 

Při bilancování důlní činnosti na zlatohorsku byly provedeny odhady celkového 

množství zlata získaného od zahájení dobývání do r. 1793 (kdy byla v historické etapě 

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

rudách, nejvíce autorů se přiklání k těmto hodnotám:  

zlato z rozsypů    1,68 t 

zlato z primárních ložisek   1,85 t 

zlato vytěžené v letech 1991 až 1994 1,559 t [5] 

Sumarizací výše uvedených hodnot získáme celkovou produkci zlata (od zahájení 

báňských prací až do r. 1994) ve výši 5,089 tun. Při zohlednění výskytu bonanz, které se 

vyskytují ve všech významnějších ložiscích zlata, není vyloučeno, že bylo na zlatohorsku 

vydobyto více než 6 tun zlata. [5] 
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Kromě zlata byly na zlatohorsku v letech 1965 až 1993 těženy další kovy, celkové 

tonáže podává následující přehled:  

Měď   3 507 840 t 

Zinek          9 023 t 

Olovo             395 t 

Stříbro         0,746 t [5] 

3.2.1 Přehled technologických způsobů těžby 

Technologie těžby se dělí: 

1. Hlubinné dobývání žil, uložených ve velkých hloubkách v extrémních 

teplotách, tlacích i vlhkosti (JAR), 

2. Dobývání rozsypů (velká aluviální nebo pobřežní ložiska) bagrováním, 

3. Dobývání rozsypů hydraulickými metodami, 

4. Dobývání povrchových výchozů geotechnickými metodami, 

5. Hlubinné resp. lomové dobývání komplexních rud s obsahem Au. [14] 

Bohatá zlatonosná ruda z afrických ložisek má obsah 0,2 oz/t (6,2 g/t), někdy však 

až 0,69 oz/t (21,5 g/t). Naproti tomu zlaté rudy v USA mají v průměru kovnatost 0,1 oz/t (3 

g/t), ale i méně. [14] 

V českých zemích a na Slovensku se těžilo zlato od dávných dob. Do roku 1995 se 

odhadovala hlubinná těžba na 14,6 t kovu. K tomu je nutnost připočíst těžbu z rýžovisek, 

která činila 0,225 až 1 tunu kovu. [14] 

3.2.2 Přehled průzkumu a otvírka ložiska 

Novodobý geologický průzkum na ložisku ZHZ byl zahájen v roce 1953 

vyzmáháním a zaměřením starých „hackelberských" dobývek. S vrtným průzkumem se 

započalo v roce 1954. V témže roce a v následujícím období probíhala ražba štoly Mír se 

zarážkovým bodem v nadmořské výšce 675 m n. m. a na ni navazujících dlouhých důlních 

děl. V letních měsících roku 1960 bylo založeno ve výšce 812 m n.m. tzv. 0. patro ražbou 
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Nové Hakelberské štoly. Nejblíže k povrchu bylo 0. průzkumné patro, otevřené ve výškové 

úrovni 877 m n. m. [1] 

Hlavním patrem novodobého geologického průzkumu bylo 3. patro (538 m n. m.), 

propojené s povrchem velkoprofilovou úvodní úpadnicí i nedokončenou jámou č.3 z tohoto 

patra bylo další úpadnicí otevřeno ještě 4. patro. [1] 

Podrobný průzkum v nejnadějnější oblasti nad úrovní štoly Mír byl ukončen v roce 

1986. [1] 

Na obr č. 2 jsou vyznačena hlavní otvírková a průzkumná důlní díla, vyražena na 

tomto ložisku se stavem před předčasným ukončením těžby (dále viz příloha č. 2 až 5). 

Kromě uvedených výškových úrovní a důlních děl zde bylo několik dalších průzkumných 

pater, komínů, průzkumná slepá jáma i řada krátkých překopů a rozrážek, které sloužily 

hlavně pro upřesnění geologické situace v jednotlivých oblastech daného ložiska. [1,2] 

Obrázek č. 2 Průzkumná a otvírková díla na ložisku ZHZ [1] 
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3.2.3 Použité dobývací metody 

Při dobývání ložiska ZHZ bylo použito dobývání s volným vydobytým prostorem 

převážně ve formě příčných otevřených komor. Využilo se různých modifikací i 

mechanizačních systémů, které byly přizpůsobeny geometrizovanému tvaru tělesa, 

určenému k dobývání i výškovému umístění výpustného systému. Jedinou výjimku tvořila 

komora s označením B - 1001, která se s ohledem na menší mocnost dobývala směrně. 

[1,2] 

Pro názornost dále uvedeme systém rozfárání a dobývání zkušební dobývky B -

1002, která byla v dané části ložiska vydobyta jako první v období let 1990 - 1992 (obr. 3). 

Tato dobývka byla výškově situována tak, že její spodní hranici tvořil horizont štoly Mír, 

horní hranici pak úroveň 760 m n. m. (tzv. C - horizont). Protože se jedná o příčnou 

otevřenou komoru, byla její šířka stanovena výpočtem na 25 m. [1,2] 

Obrázek č. 3 Způsob přípravy a dobývání zkušební dobývá B – 1002 [1] 

 

Hlavním důvodem pro poměrně složitý systém dobývání v takto vymezeném bloku 

byla distribuce zlata, která se koncentrovala zejména kolem hlavního směrného 

poruchového pásma s poměrně ostrým rozhraním. To pak rozčlenilo blok na dvě nestejně 

velké části. [1,2] 
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V první části se zásobami 134 tis. t byl obsah Au 1,672 g/t, ve druhé části v oblasti 

poruchového pásma se zásobami 22 tis. t byl obsah 9,157 g/t. Bylo tedy třeba respektovat 

požadavek selektivního dobývání i úpravy rudy s vyšším obsahem Au. Z tohoto důvodu 

byl vymezený blok rozdělen komínem K - 136002 na dobývku I. a dobývku II. [1,2] 

Vyrubaný prostor bloku B - 1002 byl v období těžby stabilní s výjimkou části, 

situované v hlavním směrném poruchovém pásmu, kde došlo k postupnému opadávání 

nadložních hornin až do úrovně 786 m n. m. Zde se opadávání v důsledku vytvoření 

přirozené klenby zastavilo. [1,2] 

3.2.4 Rozmístění vydobytých komor v ložisku 

Jednotlivé komory, které byly na ložisku ZHZ využity pro těžbu barevných a 

drahých kovů, byly situovány v centrální části ložiska. Nejnižší úroveň dobývání tvořil F -

horizont ve výšce 667 m n. m., nejvyšší pak úroveň 775 m n. m. Po odpadnutí nadloží na 

dobývce B - 1002 je možno za nejvyšší úroveň volných prostor považovat nadmořskou 

výšku 786 m n. m. Povrch je v tomto místě v nadmořské výšce 920 až 950 m n. m. 

Situování jednotlivých komor i vzájemný vztah mezi nimi dokumentují obrázky č. 4 

až 6. Na obr. č. 4 jsou uvedeny průměty maximálních rozměrů komor do úrovně patra štoly 

Mír, na obr. č. 5 je vyznačen průmět komor do nárysné roviny a obr. č. 6 uvádí 

charakteristický příčný řez 14 -14', ze kterého je zřejmý i konečný stav zkušební dobývky 

B - 1002, která byla v roce 1992 vydobyta až na úroveň F - horizontu. [1] 
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Obrázek č. 4 Průměty maximálních rozměrů komor do úrovně patra štoly Mír [1] 

 

 

Obrázek č. 5 Průmět komor do nárysné roviny[1] 
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Obrázek č. 6 Charakteristický příčný řez 14 -14' [1] 

 

Po ukončení dobývacích prací na ložisku v prosinci 1993 byly všechny uvedené 

komory v klidu a náchylnost k závalu se u nich neprojevila ani v roce 1994, kdy bylo 

možno jejich stav vizuálně kontrolovat z přístupných důlních děl. Je oprávněný 

předpoklad, že jsou stabilní i nyní (2006), kdy jsou již pro ukončenou likvidaci hlavních 

důlních děl pro přímé pozorování nepřístupné. [1] 

3.3 Úprava polymetalických rud 

Úprava nerostných surovin je proces, který vytěženou surovinu uzpůsobí do stavu 

vhodného pro další využití. Účelem úpravy je především odstranění bezcenných 

škodlivých příměsí, zvýšení koncentrace užitkové složky, změna fyzikálních nebo i 

chemických vlastností zpracovávaného nerostu. Upravené nerostné suroviny mohou být 

využity podstatně lépe než neupravené. V některých případech jsou neupravené suroviny 

nepoužitelné. [8] 

Význam úpravnictví roste se zvyšováním těžby nerostných surovin, s dobýváním 

stále chudších rud, zatímco požadavky na kvalitu surovin stoupají. [8] 
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Historický vývoj úpravnictví se datuje od dob, kdy lidstvo začalo používat kovů. Již 

první vytěženou rudu bylo nutno zbavit nežádoucí jaloviny. Bohaté kusy rudy se vybíraly 

ručně a tento způsob úpravy se jen s malými obměnami dochoval dodnes. [8] 

Hornaté území našeho státu s pestrou geologickou stavbou je prostoupeno 

množstvím nalezišť užitkových nerostů, zejména rud, avšak i nerostů nekovových. Z toho 

vyplývá i bohatá hornická historie. [8] 

3.3.1 Historie úpravnického procesu na ZHZ 

Báňský závod a úpravna byly postaveny v místě, kde již v dávné minulosti byla 

prováděna těžba drahých kovů, tj. Au a Ag. Jednou z příčin ztráty kontinuity v těžbě 

drahých kovů byl impregnační charakter zrudnění, který pro středověké a staré technologie 

úpravy a kovohutnictví znamenal nepřekonatelnou překážku. [6] 

Novodobá éra těžby a úpravy zlatohorských rud je spjata se vznikem podniku 

Rudné doly Jeseník. Nový závod na úpravu Cu - rud o kapacitě 260 - 280 kt rudy ročně byl 

uveden do provozu v roce 1965, když na počátku byla upravována převážně 

monometalická Cu ruda z ložiska ZHJ. Při úvodních geologicko - technologických 

průzkumných pracích byla zvažována i těžba a úprava polymetalických rud technologií 

kolektivní Cu - Pb - Zn - S flotace, která však pro nenavazující kovohutnické zpracování 

nebyla uskutečněna. [6] 

Koncem osmdesátých let byla zkušebně ověřována výroba koncentrátu z 

významných ložisek ZHV a ZHZ, který měl tvořit surovinu pro nově budovaný 

hydrometalurgický závod v Bruntále. [6] 

Provozovanou technologii úpravny ZH lze označit jako technologii celoflotační s 

možností dílčích modifikací pro rozdílné typy mono nebo polymetalických vsázek. 

Finálním koncentrátem úpravny od počátku provozu až do roku 1990 byl Cu - koncentrát 

(chalkopyrit). Obsah Cu v rudě měl sestupnou tendenci od 0,70 % do 0,44 %, obdobně 

klesal v časové řadě obsah Cu v koncentrátu, a to od 22,93 % až na 14,58 %. Ve zřejmé 

souvislosti s uvedenými trendy kovnatosti vsázky i koncentrátu vykazovala sestupnou 

tendenci i výtěžnost Cu do koncentrátu od maximální hodnoty 94,92 % do minima 80,79 

%. Obdobné tendence se projevily v obsahu drahých kovů v Cu - koncentrátu, kde obsahy 
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Ag kolísaly mezi l6l,3 až 86,2 g/t. obsahy Au byly celkově velmi nízké, pohybovaly se v 

řádu desetin g/t. Roční výroba se pohybovala na úrovni cca 1 560 tun Cu v koncentrátu. [6] 

Se zpracováním rudy z ložiska ZHZ bylo započato v roce 1990. Technologie úpravy 

byla závodem vyvíjena za provozu. V tomto roce se začala používat k získávání volného 

zlata pulzační sazečka Denver, zařazená do mlecího okruhu. Bylo zpracováno 81 050 t 

rudy s kovnatostí 1,202 % Zn a 0,615 g/t Au. Gravitační koncentrát Au ze sazečky 

obsahoval 168,7 g/t Au při výtěžnosti 12,31 %. Flotační zinkový koncentrát obsahoval 

40,73 % Zn a 13,64 g/t Au při výtěžnosti zlata 53,47 %. Výtěžnost Zn byla 81,22 %. [2] 

V roce 1991 bylo zpracováno již 206,18 kt rudy s obsahem 1,15 % Zn a 2,118 g/t 

Au. Flotací vyrobený koncentrát obsahoval 42,04 % Zn a 11,98 g/t Au. Gravitační 

koncentrát zlata ze sazečky měl 587,6 g/t při výtěžnosti 35 %. Dále byl vyráběn flotační 

koncentrát mědi s obsahem 71,08 g/t Au při výtěžnosti Au 24,78 %, který byl prodejný 

jako Au - koncentrát. Další zlato bylo již vázáno na zinkový koncentrát s obsahem 12 - 18 

g/t Au v koncentrátu při výtěžnosti 20,22 %. Protože v 2. pololetí došlo ke snížení obsahu 

zlata ve flotačním koncentrátu pod 50 g/t , byl tento koncentrát po instalaci 

multigravitačního separátoru MOZLEY v roce 1992 přepracován na jemný gravitační 

koncentrát zlata a koncentrát zinku s obsahem zlata 10 - 14 g/t. Tímto přepracováním 

zinkového koncentrátu s obsahem 47,6 g/t zlata byl vyroben gravitační koncentrát s 

obsahem 187,6 g/t Au při výtěžnosti zlata 69,4 % do tohoto koncentrátu. [2] 

V roce 1992 bylo zpracováno 210,385 kt rudy s obsahem 1,2 % Zn a 2,15 g Au na 

tunu vytěžené rudy. Au - koncentrát ze sazeček obsahoval 349,8 g/t Au při výtěžnosti 

26,15 %, Au - koncentrát ze separátoru Mozley 187,6 g/t Au při výtěžnosti 17,04 % a 

flotační Au koncentrát 54,0 g/t Au při výtěžnosti 20,16 %. Flotační Zn - koncentrát 

obsahoval 45,2 % Zn a 17,95 g/t Au, při výtěžnosti Au 6,61 % a Zn 30,0 %. Zn - 

koncentrát po separaci na separátoru Mozley obsahoval 42,13 % Zn a 17,68 g/t Au při 

výtěžnosti zlata 7,51 % a výtěžnosti zinku 31,5 % do koncentrátu. [2] 

 V roce 1993 bylo zpracováno 130,740 kt rudy s obsahem 1,2 % Zn a 3,8 g/t Au. 

Získaný Au - koncentrát ze sazeček obsahoval 511,9 g/t Au při výtěžnosti 13,25 % a Au-

koncentrát ze separátoru Mozley 225,2 g/t Au při výtěžnosti 52,7 %. Zn - koncentrát ze 

separátoru Mozley obsahoval 41,75 % Zn a 18,17 g/t Au při výtěžnosti 49,9 % Zn a 6,74 

% Au, meziprodukt ze separátoru Mozley obsahoval 31,2 % Zn a 27,4 g/t Au při 
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výtěžnosti zinku 15,15 % a zlata 3,48 %. Po ukončení těžby byl v roce 1994 meziprodukt 

přepracován na multiseparátoru Mozley. [2] 

3.3.2 Výsledky zpracování polymetalických Cu – Pb – Zn – Au rud 

Za období let 1988 až 1994 bylo vytěženo a upraveno 643,670 kt rudy z ložiska ZHZ 

do kovnatosti 1,171 % Zn a 2,367 g/t Au a vyrobeno 11 362 t Zn - koncentrátu s průměrným 

obsahem 41,89 % Zn a 21,29 g/t Au a 5 746 t Au - koncentrátu s průměrným obsahem 

163,95 g/t 1 Au. [2] 

Vyrobené koncentráty byly v tuzemsku neprodejné, a proto byl zajišťován jejich 

vývoz do PLR (zinkový koncentrát), NSR a Belgie (zlatonosné koncentráty). [2] 

Těžba a úprava polymetalických rud již probíhala z velké části v podmínkách 

státem vyhlášeného útlumového programu rudného hornictví dle usnesení vlády ČSFR č. 

440 z 21. 6. 1990 a usnesení vlády ČR č. 356 z 29. 12. 1990. [2] 

  



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  25 

4 Zbytkové zásoby ložiska a kvalita nerostné suroviny 

a vývoj světových cen 

4.1 Zbytkové zásoby ložiska a kvalita nerostné suroviny 

Obecná formulace výpočtu zásob ložisek vyhrazených nerostů a výhradních ložisek 

není jednoduchá, neboť existují rozdílné názory na jeho obsah a rozsah. Je také 

skutečností, že metodologie výpočtu zásob prošla a nadále prochází zásadní přestavbou, 

což je vyvoláno jednak enormním nárůstem požadavků na podrobnost, komplexnost, 

hodnověrnost a včasnost požadovaných výsledných informací a to hlavně dopadem 

informačních a výpočetních technologií. V současnosti se výpočet zásob chápe jako široká 

interdisciplinární činnost, se základním úkolem stanovit nejpravděpodobnější množství 

zásob ložiska na základě podmínek využitelnosti, stanovených dle aktuální ekonomické 

situace. Zásoby nerostů výhradních ložisek se vyhodnocují a klasifikují podle zvláštního 

právního předpisu. [10] 

Dnešní pojetí výpočtu zásob neznamená pouze vlastní početní operace spojené 

s určením objemu, hmotnosti, kvalitativních a báňsko-technických parametrů zásob 

nerostných surovin, včetně určení škodlivin a dalších překážek. Tyto operace také 

představují statistické nebo geostatistické odhady, provedené na základě jistých kondičních 

předpokladů. Výpočet zásob v širokém slova smyslu je tedy rozsáhlý soubor geologických, 

chemicko - technologických, báňsko - technických, ekonomických, hydrogeologických, 

geometrických, výpočetních, administrativních a kontrolních činností, které v souhrnu 

zahrnují: 

 Sběr podkladů a jejich potřebné uspořádání do účelové databáze. 

 Prověření hodnověrnosti a přesnosti vstupních podkladů. 

 Sestavení geologického modelu ložiskových těles. 

 Vytvoření podmínek využitelnosti. 

 Geometrizace ložiskových těles podle zadaných technicko–ekonomických 

ukazatelů (podmínek využitelnosti). 

 Rozblokování ložiska. 
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 Výpočet objemu a hmotnosti zásob nerostné suroviny, užitkových složek 

a škodlivin v dílčích blocích ložiska . 

 Zhodnocení přesnosti (kvantifikace chyby) výpočtu zásob . 

 Vyhodnocení vyjádření a povolení správních úřadů a střetů zájmů. 

 Zařazení bloků zásob do příslušných kategorií prozkoumanosti, 

hospodářského významu a technické použitelnosti (bilančnosti). 

 Ohodnocení geologických, báňsko – technických, hydrogeologických 

a plynových poměrů pro potřeby dobývání. 

 Variantně stručné rámcové posouzení dopadů případné těžby, úpravy 

a využití nerostné suroviny na životní prostředí s ohledem na ochranu 

ložiska i životního prostředí. 

 Vyhodnocení vhodnosti použité metodiky geologického průzkumu 

a způsobu vyhodnocení pro daný genetický, morfologický a surovinový 

typ ložiska. 

 Ochrana ložiska (CHLÚ) 

 Ocenění hospodářského významu ověřených zásob a v případě nízkého 

stupně prozkoumanosti posouzení účelnosti, příp. návrh dalších 

průzkumných prací. 

 V případě podrobného a těžebního průzkumu výpočet vytěžitelných zásob 

bilančních bloků. [10] 

Výchozím bodem výpočtu zásob je sestavení modelu geologické stavby a distribuce 

užitkových složek. Vytvoření ekonomicky nejvhodnějších podmínek využitelnosti pak 

představuje první principiální problém oceňování zásob. Druhý zásadní problém je vlastní 

uplatnění těchto podmínek při volbě metodiky výpočtu. [10] 

Etapovitost geologického průzkumu je v ČR určena zvláštním právním předpisem. 

Liší se dle druhu průzkumu, jenž je členěn na: 

 zvláštní zásahy do zemské kůry, 

 hydrogeologický průzkum, 

 inženýrskogeologický průzkum, 

 geochemický průzkum 
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 geofyzikální průzkum 

 průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní 

prostředí, 

 průzkum pro zjišťování a odstraňování antropogenního 

znečištění. [10] 

Přestože při výpočtu zásob ložisek nerostných surovin dochází běžně ke kombinaci 

více druhů průzkumů (často se používá geofyzika i geochemie), pro náš účel se budeme 

řídit etapovitostí zvláštních zásahů do zemské kůry (neuvažujeme výpočet zásob vod nebo 

znečištění). Uvažujeme zde tedy etapy 

 vyhledání, 

 průzkumu, 

 podrobného průzkumu. 

Platí, že výsledkem etapy vyhledávání jsou zásoby vyhledané (příp. mohou být 

navíc zjištěny i další zásoby prognózní), výsledkem etap průzkumu a podrobného 

průzkumu zásoby prozkoumané v různých kategoriích (Nebudeme se zabývat možností 

zjištění ložiska jiného nerostu v témže prostoru). [10] 

Klasifikace zásob: 

a) Podle stupně prozkoumanosti: zásoby prognózní 

zásoby vyhledané 

zásoby prozkoumané 

b) Podle podmínek využitelnosti: zásoby bilanční 

zásoby nebilanční 

c) Podle přípustnosti k dobývání: zásoby volné 

zásoby vázané [10] 
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Ložisko ZHZ (Zlaté Hory - západ) 

Pro vypracování mé diplomové práce jsem použil dva poslední výpočty zásob 

daného ložiska z různých časových období. V každé z těchto variant výpočtů byl použit 

jiný způsob výpočtu zásob na ložisku ZHZ. Pokusím se zde poukázat na rozdílnosti obou 

výpočtů a jejich případné ovlivnění budoucnosti těžby v dané lokalitě. [16] 

Zásoby se sledují dle geologických bloků. Abychom jednoduše a srozumitelně 

mohli kterýkoli blok okamžitě zařadit na místo v ložisku, určit úroveň jeho 

prozkoumanosti a surovinový typ, byl vytvořen jednotný systém označování geologických 

bloků. Číslo bloku tvoří sedmimístné číslo: RRR VC TT, kde 

RRR – číslo geologického řezu (např. 110 = řez 11)  

V- nadmořská výška: 

Tabulka č. 1 Rozdělení patra 

Výška m n. m. Patro 

Při povrchu 0 

povrch – 815 1 

815 – 750 2 

750 – 695 3 

695 – 545 4 

545 – 395 5 

 

C – kategorie (např. 1 – C1, 2 – C2, 3 - D) 

TT – číslo tělesa – typ, poř. číslo. [16] 

4.1.1 Výpočet zásob r. 1992 (P. Brhel) 

Vstupní podmínky pro přepočet zásob 

Po provedeném průzkumu na ložisku ZHZ a zhodnocení dosavadních výpočtů 

zásob v rámci jednotlivých průzkumných akcí provedených na ložisku a detailním rozborů 

kovnatostí bloků ložiska musíme korigovat dosavadní pohled na ložisko ZHZ jako ložisko 

komplexní polymetalické rudy. [16] 
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Při rozboru procentuálního zastoupení jednotlivých zájmových prvků na hodnotě 

bloků zásob při počtu bloků seřazených podle hodnoty musíme konstatovat, že ložisko 

ZHZ je ložiskem zlata a zinku. [16] 

Tabulka č. 2 Procentuální zastoupení jednotlivých prvků na hodnotě bloků (při určitém počtu bloků 

seřazených podle hodnoty v Kčs) [16] 

Převažující prvek v bloku 
Počet bloků 

25 50 75 100 200 

Au (%) 60 48 35 33 22 

Zn (%) 16 26 27 31 46 

Au + Zn (%) 16 18 27 27 20 

Zn + Pb (%) 4 2 3 2 1 

Zn + Cu (%)  X 4 4 3 4 

Cu + Au (%) X X 1 1 1 

Cu + Ag (%) 4 2 3 2 6 

Množství zásob (kt) 2 721 6 450 8 133 9 561 14 949 

 

Z tabulky je patrné, že hodnota prvních 25 nejbohatších bloků je tvořena převážně 

zlatem. Při počtu prvního sta bloků je poměr mezi zlatými a zinkovými bloky zhruba 

v rovnováze. Ostatní prvky tj. Cu, Pb a Ag mají malý vliv na hodnotu ložiska, protože 

bloky s převahou mědi v první stovce nejbohatších bloků nepřesahují 5 % počtu bloků. 

[16] 

Přepočet zásob je proveden v kovnatostech všech pěti prvků, tj. Cu, Pb, Zn, Ag, Au, 

hodnota bloků je spočítána v USD, pouze však dvou nosných prvků ložiska Au a Zn. Cena 

v US dolarech je spočítána jako průměr cen 4. kvartálu 1990 a 1. kvartálu 1991 (Q4 1990 a 

Q1 1991 viz graf č. 3). V následující tabulce je uveden průměr cen kovů za toto období. 

[16] 

Tabulka č. 3 Průměrné ceny zájmových kovů v období Q4 1990 a Q1 1991 na světovém trhu [16] 

kov cena jednotka cena jednotka cena jednotka 

Au 377,187 USD/oz 12,127 USD/g 351,683 USD/g 

Cu 1 355,966 GBP/t 2604,811 USD/t 75539,519 USD/t 

Pb 356,980 GBP/t 685,759 USD/t 19887,011 USD/t 

Zn 675,197 GBP/t 1297,054 USD/t 37614,566 USD/t 

Ag 4,100 USD/oz 0,132 USD/g 3,822 USD/g 
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Přepočet zásob je proveden v deseti variantách výpočtu na hodnoty okrajového díla 

od 9 – 36 USD ( za Au a Zn). V tabulce jsou uvedeny obsahy kovů odpovídající hodnotám 

v USD pro jednotlivé varianty. [16] 

Tabulka č.4: Mezní obsahy kovů pro jednotlivé varianty výpočtu [16] 

Tabulka č. 4 Mezní obsahy kovů pro jednotlivé varianty výpočtu [16] 

varianta USD Au (g/t) Zn (%) 

I 9 0,74 0,69 

II 12 0,99 0,93 

III 15 1,24 1,16 

IV 18 1,48 1,39 

V 21 1,73 1,62 

VI 24 1,98 1,85 

VII 27 2,23 2,08 

VIII 30 2,48 2,31 

IX 33 2,72 2,54 

X 36 2,97 2,78 

 

Metodika výpočtu 

Programový systém pro výpočet zásob polymetalického ložiska rud metodou 

geologických řezů s respektováním směru rudních těles, geologické stavby, anizotropie 

ložiska a prostorového rozmístění vzorků byl analyticky a programově zpracován. [16] 

Průzkum zájmového prostoru byl proveden metodou subparalelních řezů a proto 

i výpočet zásob na základě takto uspořádané průzkumné sítě je proveden metodou 

paralelních řezů. Tato metoda byla již mnohokrát ve zlatohorské oblasti vyzkoušena 

a prokázala se být po vyhodnocení tohoto typu ložiska i ve fázi předběžného průzkumu 

plně vyhovující. Je to metoda, která dokáže při relativně řídké průzkumné síti nejnázorněji 

vykreslit geologickou stavbu, trendové poznatky a proměnlivost tvarů těles. Zachovává si 

maximální názornost a přehlednost a vzhledem ke své jednoduchosti se dá snadno 

kontrolovat. Navíc tyto řezy vycházejí z původního přepočtu zásob „Zlaté Hory - západ - 

revize“ (Panovský K. a kol., 1983) a byly použity při všech dalších výpočtech na ložisku, 

takže lze výsledky historicky dobře srovnávat. [16] 

Použitá metoda výpočtu zásob byla nazvána „POLKA“ (pohyblivý, osně lomený 

kvádr anizotropií). Tato úspěšná metoda byla experty velmi kladně hodnocena při 
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předcházejícím výpočtu zásob ZHZ III. patro (P. Brhel 1989), kde byla použita poprvé. 

[16] 

Po nezbytné úpravě a přizpůsobení metodiky výpočtu na podmínky vyhledávacího 

průzkumu je výpočet proveden touto metodou. Metoda výpočtu je založena na rozdělení 

plochy řezu na malé segmenty – mikroplošky, které jsou již samy schopny konturovat 

tvary rudních těles s dostatečnou přesností. Kovnatost každé mikroplošky je vypočtena ze 

všech vzorků (pozitivních i negativních) ležící uvnitř kvádru v jehož těžišti mikroploška 

leží. [16] 

Přehled metodiky výpočtu: 

1. Příprava vstupních dat ke zpracování 

- výběr dat ze základních datových souborů, 

- transformace souřadnic, 

- výpočetní plošky v geologických řezech. 

2. Určení tvaru rudních těles v geologických řezech 

- výpočet poloh děl, 

- opravy, dopočty v základním souboru vzorků poloh, 

- vykreslení průmětů poloh do geologických řezů, 

- vykreslení průmětů poloh do horizontálních řezů. 

3. Výběr interpolační metody pro výpočet obsahů prvků ve výpočetních ploškách 

- interpretační mnohoúhelník, 

- anizotropie. 

4. Výpočet obsahů jednotlivých prvků v tělesech geologického řezu 

- digitalizace ohraničujících polygonů a směrů os jednotlivých těles, 

- výběr vzorků pro geologický řez, určení váhy vzorků, 

- doplnění náhradních hodnot Au a Ag uvnitř vybraných těles, příslušnost vzorků 

k tělesům, 

- výpočet obsahů prvků v ploškách, 

- vykreslení cen plošek v geologickém řezu. 

5. Úprava těles geologického řezu 

- interaktivní úprava jednotlivých těles, vznik podtěles, doplnění kategorie zásob, 

- vykreslení cen plošek upravených podtěles v geologickém řezu, 
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- vykreslení cen plošek do horizontálních řezů. 

6. Výpočet zásob ložiska 

- označení geologických bloků, 

- váhy jednotlivých plošek pro výpočet v geologickém bloku, výpočet zásob 

v geologických blocích, 

- výsledné sestavy zásob. 

7. Další výpočty a výstupy 

- vykreslení obsahu Au ve vybraných geologických řezech, 

- nápočet bloků na celém ložisku ZHZ, 

- určení bilančností u bloků, 

- ekonomické hodnocení výsledků výpočtu. [16] 

Vlastní přepočet 

Data pro výpočet byla vybrána z prostoru mezi geologickými řezy 1 – 33a a 

vertikálně od povrchu po 375 m n.m., tj. 20 m pod úroveň V. patra. [16] 

Ve vybraném prostoru pro zajištění správnosti výpočtu byla postupně provedena 

transformace vstupních údajů. [16] 

1) Převod Křovákovy souřadné soustavy do kartézské kladně orientované 

soustavy, 

2) posun do počátku i–tého řezu, 

3) otočení o azimut natočení i–tého řezu, 

4) posun báze, 

5) sklonění o úhel α = 315° - gen. úklon ložiska. [16] 

Každý řez byl rozdělen ve směru generálního úklonu ložiska na plošky o velikosti 6 

x 1 m. Tyto plošky dostatečně přesně interpretují tvar rudních těles. [16] 

Optimální velikosti výpočtového kvádru byla určena ze semivariogramů takto:  

délka  140 m, 

šířka   14 m, 

vzdálenost od řezu na každou stranu    30 m. 

Pro hustotu zásob předběžného průzkumu takto: 
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délka  70 m, 

šířka    7 m, 

vzdálenost od řezu na každou stranu   15 m. [16] 

 

Kovnatost 

Každá elementární ploška se nachází v těžišti výpočtového osně lomeného kvádru 

o rozměrech 140 x 14 x 60 m. Výpočet kovnatostí každé plošky se provádí váženým 

průměrem ze všech vzorků, které padnou do interpretačního kvádru. Délky X i délka Y 

jsou při výpočtu 10 x zvýhodněny oproti délce Z. Váha V i-tého vzorku v těžišti 

anizotropního kvádru je vyjádřena vztahem:    
  

   
  

  
    

   

  
         

  

Kde    je délka vzorku. 

Výpočet obsahů prvků se prováděl zvlášť pro Cu, Pb, Zn, Au a Ag. [16] 

Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost se stanovuje také přes objem plošek v závislosti na obsahu 

jednotlivých kovů. 

Empirická rovnice ρ = ρH + 0,083 Zn + 0,016 Pb + 0,041 Cu 

Pro ρ H byly použity tyto hodnoty: 

Tabuka č. 5: přiřazení hornin do tupů těles [16] 

Tabulka č. 5 Přiřazení hornin do typů těles [16] 

typ těles ρH hornina 

1, 6 2,709 břidlice 

3 2,725 kvarcit 

4, 5, 7 2,762 kvarcit, břidlice 

 

Určování kategorie bloků bylo následující. Celý prostor byl rozdělen po řezech a 

patrech na velký počet kvádrů a každý tento kvádr byl zkoumán z hlediska hustoty 

průzkumných prací na řezech a vzdálenosti mezi sousedními řezy. Blokům ložiskových 
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těles nacházejícím se v těchto kvádrech byla přiřazena kategorie zásob odpovídající 

zjistitelné hustotě průzkumu. [16] 

Na některých řezech (např. 3, 5, 7) byl objem bloků zásob počítán ne k ose mezi 

sousedními řezy, jak je tomu u většiny ostatních bloků, ale až k sousednímu řezu, pokud na 

určité výškové úrovni na tomto sousedním řezu nebyl proveden průzkum (např. řezy 4, 6). 

Takovéto bloky byly automaticky zařazeny do kategorie C2. [16] 

Výsledky daného výpočtu 

Zásoby jsou členěny podle řezů ložiskových těles (podtěles) a pater na bloky. 

Každý blok je tvořen mikrobločky, které jsou graficky znázorněny na výpočetních řezech 

mikroploškami 6 x 1 m. [16] 

Výsledné výpočtové sestavy jsou v základním členění rozděleny podle variant a 

v každé variantě jsou obsaženy tyto sestavy: 

1) Celkové zásoby C1, 

2) celkové zásoby C2, 

3) celkové zásoby C1 + C2. 

U těchto sestav jsou bloky seřazeny podle hodnoty v USD a za každým 

připočteným blokem je spočítána kumulace s předchozími bloky (váženým průměrem přes 

tonáž). [16] 

4) Celkové zásoby bloků po řezech 

U těchto jsou bloky zásob členěny po řezech a po patrech a kumulace je spočtena u 

každého řezu pro zásoby kategorie C1, C2 a C1 + C2. [16] 

5) Celkové zásoby těles po řezech 

Zde jsou bloky příslušného ložiskového tělesa nebo podtělesa přičteny k sobě 

(váženým průměrem přes tonáž) tzn., že bloky jednoho ložiskového tělesa rozdělené 

podle pater tvoří toto těleso přesahující přes dvě a více pater. [16] 

6) Zásoby po tělesech 

U této sestavy jsou bloky patřící k některému z osmi těles rozčleněny podle 

příslušnosti k tomuto tělesu a seřazeny podle hodnoty v USD. [16] 
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7) Zásoby po patrech C1 

8) Zásoby po patrech C2 

9) Zásoby po patrech C1 + C2 

U těchto sestav jsou bloky seřazeny po jednotlivých patrech podle hodnoty v USD a 

za každým dalším připočteným blokem je spočítána kumulace s předchozími bloky. [16] 

Výsledky výpočtu zásob jsou přehledně uvedeny v tabulkách v příloze č. 6 až 11. 

Pro názornou představu v prostorovém rozmístění zásob slouží následující diagram 

v příloze č. 12, jež dokumentuje rozložení zásob a celkový vizuální přehled o zásobách na 

jednotlivých patrech. 

Tabulka č. 6 Procentuální zastoupení zásob jednotlivých sloupů na celkových zásobách po variantách (%) 

[16] 

Varianta 
Sloupy 

1. 2. 3. 4. ∑ 

I. 19,3 46,9 11,6 2,4 80,2 

II. 17,4 51,8 11,9 2,6 83,7 

III. 17,4 55,4 11,1 3,0 86,9 

IV. 16,6 58,0 10,7 3,2 88,5 

V. 15,8 60,5 10,2 3,3 89,8 

VI. 15,4 61,4 10,1 3,3 90,2 

VII. 15,5 60,5 9,8 3,8 89,6 

VIII. 14,2 61,8 10,2 3,8 90,0 

IX. 12,9 63,4 10,0 3,8 90,2 

X. 10,0 66,4 10,2 3,7 90,4 

 

Při zevrubném hodnocení z hlediska těžby, těžebních nákladů, přípravných prací a 

otvírkových prací jsou prakticky těžitelné sloupy II. a III. Sloup II. je vlastně hlavní „ Zlatý 

sloup“, sloup III. je v blízkosti sloupu II. a obsahuje kromě Zn i zlato. Sloupy I. a III. jsou 

pouze zinkové, jsou odlehlé od dobývacího prostoru RD a mají značné procento kategorie 

C2. [16] 

Systém výpočtu umožňuje vybrat jakýkoliv prostor ložiska, rozdělit jej jakkoliv ve 

směru podélném i příčném a tento vybraný prostor spočítat zvlášť, vykreslit v jakémkoliv 

měřítku a v libovolné variantě. Toto je velmi důležité pro přípravu těžby a následnou 
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těžbu. Tento výpočet umožňuje velmi rychlé přepočty na jakoukoli cenu a jakoukoli měnu. 

V následujících tabulkách jsou přiblíženy sloupy II. a III., každý zvlášť. [16] 

Tabulka č. 7 Množství a kvalita zásob ve sloupu II. [16] 

Varianta 
množství zásob 

(kt) 
Zn (%) Au (g/t) 

hodnota zásob 

($/t) 

I. 12585 1,16 0,94 26,41 

II. 9485 1,33 1,17 31,48 

III. 7620 1,42 1,39 35,25 

IV. 6091 1,60 0,65 40,75 

V. 5025 1,71 1,90 45,21 

VI. 4301 1,76 2,12 48,59 

VII. 3302 1,92 2,58 56,14 

VIII. 2897 2,01 2,81 60,14 

IX. 2490 2,12 3,13 65,48 

X. 2070 2,24 3,54 71,93 

Z rozložení zásob po jednotlivých patrech je názorně vidět, že při povrchu 

v prostoru mezi geologickými řezy 14 – 22 jsou ve zlatém sloupu stařiny a sloup je zde 

prakticky vytěžen po úroveň 2. patra (750 m n. m.). [16] 

Tabulka č. 8 Množství a kvalita zásob ve sloupu III. [16] 

Varianta 
množství zásob 

(kt) 
Zn (%) Au (g/t) 

hodnota zásob 

($/t) 

I. 3100 1,35 0,26 20,61 

II. 2173 1,55 0,32 23,97 

III. 1521 1,86 0,40 28,98 

IV. 1120 2,12 0,46 33,38 

V. 852 2,37 0,54 37,29 

VI. 706 2,56 0,61 40,54 

VII. 535 2,86 0,70 45,60 

VIII. 478 2,96 0,75 47,46 

IX. 392 3,25 0,76 51,31 

X. 317 3,53 0,74 54,80 

 

Hustotu zásob spočítáme tak, že množství zásob přepočteme na 1 m výšky patra, 

poté dostaneme hodnoty uvedené v následujících tabulkách. [16] 
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Tabulka č. 9 : množství zásob vyjádřené v kt/1 m výšky patra, po patrech – hustota 

zásob [16] 

Tabulka č. 9 Množství zásob vyjádřené v kt/1 m výšky patra, po patrech – hustota zásob [16] 

Patro   

1. 2. 3. 4. 5. 6. Varianta 

I. 36,3 63,0 76,8 52,0 25,1 18,8 

II. 24,1 41,2 57,4 35,4 15,3 17,0 

III. 16,1 29,2 42,9 28,7 11,2 15,5 

IV. 12,0 22,6 33,0 22,2 7,5 13,8 

V. 8,8 17,4 27,6 18,0 5,6 11,8 

VI. 7,4 13,9 23,1 15,7 4,6 10,1 

VII. 5,7 10,5 18,3 11,7 3,9 8,7 

VIII. 4,7 8,4 15,9 10,4 3,2 7,9 

IX. 3,8 6,3 13,1 9,1 2,9 6,6 

X. 2,6 4,8 10,6 7,4 2,6 5,1 

 

Tabulka č. 10 Hustota zásob přepočtena na % po patrech [16] 

Patro      

1. 2. 3. 4. 5. 6. Varianta 

I. 13,3 23,2 28,3 19,1 9,2 6,9 

II. 12,7 21,6 30,2 18,6 8,0 8,9 

III. 11,2 20,3 29,9 20,0 7,8 10,8 

IV. 10,8 20,3 29,7 20,0 6,8 12,4 

V. 9,9 19,5 30,9 20,2 6,3 13,2 

VI. 9,9 18,6 30,9 21,0 6,1 13,5 

VII. 9,7 17,9 31,1 19,9 6,6 14,8 

VIII. 9,3 16,6 31,5 20,6 6,3 15,7 

IX. 9,1 15,1 31,3 21,8 6,9 15,8 

X. 7,9 14,5 32,0 22,4 7,9 15,4 

 

Z tabulky je patrné rozložení hustoty zásob na jednotlivých patrech. Největší 

hustota zásob je na 3. patře, pak následují patra 2 a 4. Kvalita zásob Zn a Au je nejlepší na 

patře 3, 4, a 6, neboť jejich procentuální zastoupení směrem k vyšším variantám se 

zvětšuje. [16] 

První patro zde bylo uvažováno od maxima, tj. 975 m n.m. a údaj o 6. patře je 

ovlivněn tím, že zásoby byly uvažovány pouze 60 m pod 5. patro, tj. do 335 m n.m. [16] 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  38 

Pro množství zlata na jednotlivých patrech platí obdobná závislost. Nejvyšší 

hustota zásob zlata je na 3. patře, pak následují patra 4 a 2. Nejkvalitnější zásoby zlata 

jsou na patře 5, pak následují 4, 6 a 3. Pro sloup č. II zvaný „Zlatý sloup“ platí podobná 

závislost, tj., že nejvyšší hustota zásob zlata je na patře 3, následuje patro 4 a 5. U patra 5 

je rozdíl oproti celkovému zlatu. Nejkvalitnější zásoby zlata jsou na patře 5, pak následují 

patra 3, 6 a 4. [16] 

Zhodnocení výpočtu 

Výpočet zásob Brhela se zabýval vyhodnocením všech rudních zón a akumulací, 

zajištěných mnohaletými průzkumnými pracemi a to jak vrty z povrchu, tak i rozsáhlým 

systémem podzemních prací na 4 průzkumných patrech. Tyto práce poskytly okolo 40 tis. 

vzorků, které byly analyzovány ve většině případů na 5 prvků : Cu, Zn, Pb, Au a Ag. 

Cílem Brhelova přepočtu zásob ložiska ZHZ bylo přehodnocení geologických 

zásob ložiska jako celku a zpřehlednit tak bilance zásob ložiska. 

Výsledky výpočtu při různých variantách minimální hodnoty užitkových složek 

(Zn, Au) v okrajovém bloku jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. 

V tabulce jsou také uvedeny i geologické zásoby centrální části ložiska ZHZ, tzv. 

sloupu č. 2, který se nachází v prostoru mezi úrovní štoly Hackelberg ( 815 m n. m.) a 3. 

Patrem (545 m n. m.). 

Tabulka č. 11 Výsledky variantního přepočtu ložiska ZHZ [16] 

VAR                

(USD) 

CGZ                    

mil.t 

CENA                

USD/t 

TĚŽBA                      

let 

GZS 2                    

mil.t 

CENA                   

USD/t 

TĚŽBA                      

let 

9,00 21,50 23,63 68,80 12,59 26,41 40,30 

12,00 15,32 28,47 49,00 9,48 31,48 30,30 

15,00 11,94 32,30 38,20 7,62 35,25 24,40 

18,00 9,29 37,35 29,70 6,09 40,75 19,50 

21,00 7,46 41,71 23,90 5,03 45,21 16,10 

24,00 6,32 44,73 20,20 4,30 48,59 13,80 

27,00 4,89 50,87 15,60 3,30 56,14 10,60 

30,00 4,22 54,43 13,50 2,90 60,14 9,30 

33,00 3,54 59,41 11,30 2,49 65,48 8,00 

36,00 2,82 65,77 9,00 2,07 71,93 6,60 

 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  39 

VAR  - minimální hodnota okrajového bloku 

OGZ  - celkové geologické zásoby ložiska 

CGZ  - Celkové geologické zásoby 

GZS 2  - geologické zásoby sloupu č. 2 

4.1.2 Výpočet zásob r. 2001 (J.Kočandrle)  

Na základě podmínek bilančnosti zásob Au, Zn, Cu ložiska ZHZ zpracován 

přepočet zásob společností RD Jeseník počátkem r. 1993, pro bilanční zásoby byla přijata 

varianta výpočtu v centru ložiska mezi řezy 11 – 25. Bloky na ostatních řezech byly 

posouzeny jako odlehlé a tedy nebilanční. Po dohodě s RD Jeseník byly do nebilančních 

zásob převedeny i zásoby na 5. a 6. patře z důvodů nepřipravenosti pro těžbu [15] (ačkoliv 

vyhovovaly podmínkám bilančnosti, což je rozpor s legislativou).  

Byly odečteny zásoby vytěžené k 1.1.1993. Ke schválení bylo navrženo 1 129 kt 

rudy obsahující 3 399 kg zlata s průměrným obsahem 3 g/t, z toho 899 kt zásob připadá na 

Zn rudy obsahující 29 kt Zn a 1 685 kg Au. Podmínkám bilančnosti vyhovuje mezi řezy 11 

– 25 celkem 1 876 kt rudy, obsahující 7 126 kg Au s průměrným obsahem 3,79 g/t, z toho 

je 1 323 kt zinkových rud s průměrným obsahem 2,98 % Zn, obsahujících 39,4 kt Zn a 

3 139 kg Au (3,920 g/t Au). [15] 

Výsledky těžby ložiska 

Na ložisku ZHZ bylo v letech 1990 – 1993 vytěženo celkem 628 355 t rudy 

s obsahem 1,185 % Zn a 2,302 g/t Au. Z této vytěžené rudy bylo vyrobeno 11 362 t Zn-

koncentrátu s obsahem 41,89 % Zn a 22,29 g/t Au, dále pak 5 579 t Au – koncentrátu 

(gravitačním i flotačním) s obsahem 159,25 g/t Au. [15] 
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Tabulka č. 12 Těžba rud a výrobu koncentrátu na ložisku ZHZ [15] 

Těžba rudy  (t) 
Obsah kovů Celkový obsah kovů 

Zn (%) Au (g/t) Zn (t) Au (kg) 

Celkem 628 355 1,185 2,3 7 449 1 446 

Výroba koncentrátu (t) 

    Zn – koncentrovaný 11 362 41,89 21,29 4 759 242 

Au - konc. Flotační 3 217 26,99 62,1 868 200 

Au - konc. Gravitační 2 362  291,56 

 

689 

Celkem vyrobeno 16 941 

  

5 627 1 131 

Výnos kovů do koncentrátů (%) 

  

75,54 78,22 

 

Těžba a úprava polymetalických rud narážela na problém výroby takových 

koncentrátů, které byly realizovatelné na domácím nebo zahraničním trhu. Selektivní 

koncentráty bylo možno získávat pouze za cenu nízkých výtěžností, což znamenalo vysoké 

požadavky na kvalitu ložisek. [15] 

 V r. 1992 dosahovaly náklady na těžbu a úpravu rud z ložiska ZHZ 526 Kč/t, z toho 

náklady na těžbu 359 Kč/t. [15] 

Tabulka č 13: Vytěžené zásoby ložiska ZHZ 1990 – 1994 [15] 

Tabulka č. 13 Vytěžené zásoby ložiska ZHZ 1990 – 1994 [15] 

Blok č. rudy (t) Au (g/t) Au (kg) 

B 1001 44 096 2,136 94,184 

B 1002 245 776 1,449 356,032 

B 1004/I 41 220 3,69 151,721 

B 1004/II 76 016 2,169 164,841 

B 1004/III 63 304 2,436 154,188 

B 1005 33 387 3,87 129,208 

B 800 501 79 587 2,017 160,497 

B 800 502 32 469 3,437 111,606 

B 800 504 5 670 5,079 28,798 

Celkem 621 525 2,174 1351,075 

 

Ve srovnání s vykazovanými celkovými výsledky těžby v předchozí tabulce, je tedy 

množství vytěžených zásob rudy nižší o 1,1% a vytěženého zlata o 6,6 %. [15] 
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Metoda zpracování 

- Vzorky analyzované na obsahy Au vykazující stopový obsah Au byly 

nahrazeny hodnotou 3/5 limitního obsahu, tedy hodnotou 0,003 g/t 

- vzorky neanalyzované na obsah Au, mající hodnotu 0, byly vyloučeny 

- 16 vzorků vykazující uraganní obsahy Au ( Au > 100 g/t) byly z výpočtu 

rovněž vyloučeny 

- Celkový počet uvažovaných vzorků činil tedy 32 598 [15] 

Podoblast byla definována ve tvaru prostorového kvádru o rozměrech: 

600 m  v podélném směru ložiska 

320 m   v příčném směru ložiska 

405 m   v hloubkovém směru ložiska (blok zkoumání v rozmezí 800 m – 395 m) 

Výpočetní oblast ve tvaru kvádru byla formálně rozdělena na bloky o rozměrech 5 

m x 5 m x 5 m, v rámci nichž byly realizovány výpočty. Jednalo se tedy o třírozměrnou 

matici o rozměrech 120 x 64 x 81, což představuje v součinu celkem 622 080 dílčích 

bloků, které byly výpočtem vyhodnoceny. [15] 

Tabulka č. 14 Přehled o výpočtu zásob Au podle jednotlivých bloků [15] 

označení 

bloku 

hmotnost 

rudniny 

(t) 

hmotnos

t Zn (t) 

hmotnost 

Au (t) 

průměrný obsah 

Zn v bloku (%) 

průměrný obsah 

Au v bloku (%) 

množství 

kvádrů 

01N 75 121 462 284 665 0,615 3,789 216 

02N 82604 918 302 171 1,112 3,658 236 

03N 50 060 305 256 172 0,608 5,117 144 

04N 43 970 421 162 454 0,958 3,695 126 

05N 82 655 107 417 652 0,129 5,053 239 

CELKEM 334 410 2 213 1 423 114 0,662 4,256 961 
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Tabulka č. 15 Přehled o výpočtu Zn rud podle jednotlivých bloků [15] 

označení 

bloku 

hmotnost 

rudniny 

(t) 

hmotnost 

Zn (t) 

hmotnost 

Au (t) 

Průměrný 

obsah Zn v 

bloku (%) 

Průměrný obsah 

Au v bloku (%) 

množství 

kvádrů 

06N 51 605 1 224 112 693 2,372 2,184 143 

07N 26 344 576 28 414 2,185 1,079 73 

08N 27 787 713 72 803 2,565 2,62 77 

09N 38 614 913 54 553 2,365 1,413 107 

10N 22 359 433 20 984 1,936 0,939 62 

11N 19 126 535 49 316 2,800 2,578 53 

12N 25 261 1 333 15 803 5,227 0,626 70 

13N 20 931 486 29 223 2,324 1,396 58 

CELKEM 232 027 6 213 383 789 2,678 1,654 643 

 

Cílem přehodnocení zbytkových zásob Au(Zn) rud na ložisku ZHZ bylo vyčlenění 

minimálního ekonomicky významného množství nebilančních zásob, jejichž využití by 

z hlediska obsahu kovů někdy v budoucnosti mohlo přicházet v úvahu. Kočandrle zde 

uvažuje s minimálním množstvím 2 000 kt rudy, což by umožňovalo těžit na ložisku cca 

250 kt ročně po dobu 8 let. Odvozená minimální kovnatost bloku ve výši 4,25 g/t 

sumárního Au by zajišťovala bilančnost zásob v případě dvojnásobného nárůstu světové 

ceny zlata oproti průměrné ceně z r. 2 000. [15] 

Vyhodnocení zásob o této kovnatosti spolu s ostatními podmínkami neopravňuje 

ani ke zařazení vyhodnocených zásob do nebilančních. [15] 

4.1.3 Porovnání výpočtů zásob a zhodnocení stávající situace 

Z předešlých výpočtů zásob můžeme zjistit maximálně rozdílné názory a výsledky 

výpočtu zásob na ložisku. Abych to uvedl na pravou míru, podle výpočtu zásob dle Brhela, 

dochází k výpočtu (odhadu) zkoumaných oblastí na základě poznatků o geologické stavbě 

a známém vývoji ložiska, počítá také s ostatními hodnotami zjištěného polymetalického 

zrudnění (Cu, Pb). 

Dle výpočtu Kočandrleho, dochází k pojetí oblasti ložiska ZHZ jako celku v podobě 

velkého kvádru bez ohledu na geologickou stavbu. Tento kvádr je v podstatě prostorovou 

datovou schránkou na očištěné vzorky zlata a zinku, jež jsou zprůměrovány obsahem 

celého „kvádru“ a tedy zředěny hlušinou, jakoby nebyla známa geologická stavba tak 
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detailně prozkoumaného ložiska. Laboratorně prokázané uraganní vzorky nejsou 

nahrazeny přijatelnější hodnotou statistického souboru dat, ale vypuštěny, jako by 

neexistovaly. Mikrobloky byly vytvořeny krychlového tvaru, ačkoli je na ložisku známá 

typická plástevnatá stavba rudních těles. Zlatá tělesa mají často sílu pouhých prvních 

desítek centimetrů, takže v pětimetrové síle bloku jsou vzorky „přebity“ okolní hlušinou. 

Kočandrle zde nepočítá se zlatým zrudněním pod 4. patrem a uvádí významné hodnoty pod 

tímto patrem jakožto nebilanční. V závěru hodnotí, že by cena zlata na trhu musela být 

minimálně 2 násobná, než je v roce 2000. 

Pokud bych se měl dívat na chyby provedené ve výpočtu zásob dle Kočandrleho, 

musím zde poukázat na právní napadnutelnost jeho díla. Porušil tím totiž zákon č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, který 

vymezuje podmínky a způsob podnikání při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem. Dále upravuje zásady ochrany výhradních ložisek ve vlastnictví 

státu i podmínky jejich využívání. Navíc byl porušen také zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích, který upravuje oblast geologického průzkumu ložisek nerostů v 

podmínkách tržního hospodářství. Co pana ing. Jaroslava Kočandrleho, CSc. vedlo 

k takovémuto dílu? O tom můžeme jen a pouze spekulovat. Proto pro ekonomické 

zhodnocení v poslední kapitole mé diplomové práce vycházím z výpočtu zásob ing. 

P.Brhela z roku 1992. 

V dalších kapitolách mé diplomové práce se můžeme dočíst vývoj ceny zlata na 

trhu od roku 1970 až po letošní rok 2012. Pokud si však řekneme, že cena zlata v roce 

2001 byla okolo 280 USD/oz a dnešní cena zlata je 1770 USD/oz mluvíme zde o více než 

6 násobku. Takže i podle tohoto „zředěného“ výpočtu, by se dnešní nevytěžené zlato na 

ložisku ZHZ vyplatilo těžit. A to bych tu mohl zohlednit další fakt a to růst ceny ostatních 

polymetalických rud na tomto ložisku, jedná se převážně o zinek, který šel taktéž cenově 

vzhůru, než jak tomu bylo v r. 2000.  

4.2 Vývoj světových cen na trhu od roku 1970 až po současnost 

Není na světě mnoho aktiv, která by měla podobnou přitažlivost jako zlato. Nejen 

že funguje již mnoho let pro výrobu dekorativních předmětů, šperků (70%), uplatňuje se 

v technologickém průmyslu a také v zubařském odvětví (11%). V 19. a 20. století, funguje 
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jako měnová záruka při emisi bankovek. Zlato tedy plnilo funkci peněz a s tím i související 

funkci oceňování a transakční prostředek. Zlato patří k jedné z nejatraktivnějších investic, 

protože má pro mnohé investory nemalý význam, jako diverzifikační nástroj a hlavně také 

jako uchovatel hodnoty, (což je jedna z důležitých vlastností, která zlatu zůstala až do 

současnosti) v dobách nejistoty, či při očekávání vysoké inflace, kterou by zlato mělo 

zahrnout ve své ceně. [9,11,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Samotné obchodování se zlatem sahá až do 14. století. Do doby, která je spojena se 

vznikem prvních burz. Tehdy byly burzy založeny na obchodování s dlužními úpisy. 

Následně se k obchodování připojily i jiné tituly, jako jsou komodity, akcie atd. 

Obchodování se zlatem tedy má už dlouholetou tradici. Cena zlata se udává v USD/oz ( US 

dolar za jednotku hmotnosti, která představuje 31,1034768 gramů – zaokrouhlujeme 31,1) 

Zlato je rozlišováno podle ryzosti do různých skupin. Pro investiční účely (účely 

k obchodování s akciemi na burze) budeme analyzovat zlato s nejvyšším stupněm ryzosti – 

99,99, což je považováno za nejkvalitnější zlato a tedy ryzí zlato. Cena investičního zlata, 

ze které budeme v následujících analýzách vycházet u většiny výpočtů, grafů, tabulek a 

statistických údajů, je každým dnem kótována na New Yorské burze (COMEX – 

Comodity Exchange). [9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

4.2.1 Vývoj ceny Au za období 1970 – 1979 

Vývoj ceny zlata na trhu, je ovlivňován nejen spotřebou ale také různými událostmi, 

jakož jsou politické či společenské. Zásadní výkyvy byly odstartovány různými událostmi. 

Jednou z nich je také zrušení Brettonwoodského měnového systému, ke kterému dochází 

právě na počátku 70. let. Vznikly tak přechodné měnové režimy, které měly umožnit 

překonat měnový chaos, hrozící zejména po americké devalvaci dolaru v r. 1971. 

V prosinci tohoto roku uzavřely státy tzv. skupiny 10 za účasti Mezinárodního měnového 

fondu Washingtonskou měnovou dohodu o prozatímním řešení některých problémů po 

zrušení směnitelnosti dolaru za zlato. Devalvace dolaru o 7,9% vůči zlatu znamenala 

zvýšení ceny zlata z 35 USD na 38 USD/oz. Následně dochází k zesílení inflace, 

k prudkému vzestupu cen surovin, k vzestupu cen na trhu zlata a k další devalvaci 

amerického dolaru v r. 1973. V r. 1976 došlo k uzavření Kingstonské měnové dohody, 

která zpečetila odchod od brettonwoodských zásad a zahájila novou etapu ve vývoji 
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mezinárodního měnového mechanizmu. Cena zlata vyrostla tedy z hodnoty 35 USD/oz 

z roku 1970 na cenu 512 USD/oz v roce 1979, což představuje nárůst o 1 463 %. 

[9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Ohledně vývoje ceny zlata na světových trzích v tomto období nám vypoví 

následující graf, který uvádí ceny zlata na trhu za daný rok kvartálně. Tabulky jsou 

uvedeny v příloze č. 13  

Graf č. 1 Vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1970 – 1979, vytvořeno softwarem Microsoft excel 2007 

z tabulek, příloha č. 13 

 

4.2.2 Vývoj ceny Au za období 1980 – 1989 

Po tomto ohromném nárůstu dochází k uklidnění situace. Americká ekonomika 

posiluje a snižuje se také inflace na optimistické hodnoty. Na počátku 80. let dochází ještě 

k nárůstu ceny zlata na úctyhodnou cenu a to 666,8 USD/oz, což však pro toto období bylo 

maximum. Cena zlata tak klesla během dvou let z 666,8 USD/oz na 300 USD/oz, což 

představovalo pokles o 55% . Od té doby se cena našeho aktiva pohybovala v sinusoidách 

v rozmezí 300 – 500 USD/oz. Ono ani není divu, že takovéto výkyvy na trhu bývají. 

V těchto letech totiž docházelo k ohromnému růstu produkce zlata, což mělo také za 

následek převis na straně nabídky a cena se tím dostala pod velký prodejní tlak. Cena zlata 
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je stejně jako cena čehokoliv pouze odrazem nabídky a poptávky. 

[9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Ohledně vývoje ceny zlata v tomto období na světových trzích nám vypoví 

následující graf, který uvádí ceny zlata na trhu za daný rok kvartálně. Tabulky jsou 

uvedeny v příloze č.13 

Graf č. 2 : vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1980 – 1989, vytvořeno 

softwarem Microsoft excel 2007 z tabulek, příloha č. 13 

 

Graf č. 2 Vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1980 – 1989, vytvořeno softwarem Microsoft excel 2007 

z tabulek, příloha č. 13 

 

4.2.3 Vývoj ceny Au za období 1990 – 1999 

V tomto období nedocházelo k extrémním výkyvům, jako tomu bylo v období od 

70. let až do poloviny let 80. Se zlatem se obchodovalo jen v úzkém pásu. Cena zlata se na 

počátku 90. let pohybovala v rozmezí 350 USD/oz až k 400 USD/oz. Výraznější pokles na 

světovém trhu byl zaznamenán až v období 1996 – 1999, kdy se cena dostala až k hodnotě 

254,8 USD/oz. Za tento pokles nesly vinu velké banky, které začaly s prodejem 

ohromného množství zlata, kvůli zisku dostatečných finančních prostředků k pomoci 

rozvojovým zemím. [9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 
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V následujícím grafu můžeme shlédnout vývoj ceny zlata za toto období. Avšak 

dovolil jsem si zde také červenou tečkou označit bod, kdy byl zhotoven Brhelův výpočet 

zásob Au a Zn na ložisku ZHZ. Ceny zlata na trhu za daný rok kvartálně. Tabulky jsou 

uvedeny v příloze č.13. 

Graf č. 3 : vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1990 – 1999, vytvořeno 

softwarem Microsoft excel 2007 z tabulek, příloha č. 13 

 

Graf č. 3 vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1990 – 1999, vytvořeno softwarem Microsoft excel 2007 

z tabulek, příloha č. 13 

 

4.2.4 Vývoj ceny Au za období 2000 – 2012 

Období v rozmezí posledních 12 let si prošlo s ne málo událostmi, které ovlivnili 

kapitálové trhy. K výraznější změně ceně zlata došlo v roce 2000, kdy krachovaly 

internetové akcie. To mělo za následek také jejich snížení hodnoty. O rok později 11. září 

2001 došlo k teroristickému útoku na World Trade Center v New Yorku. Tento útok měl 

nemalý vliv na další pokles na kapitálových trzích. Politický vývoj v USA byl tedy 

ovlivněn mnoha událostmi, které je dostaly do rozpočtového deficitu. K tomu se v roce 

2003 přidalo vyslání US armády prezidentem Georgem Bushem do války proti terorismu 

v Iráku. Veškeré státní investice tak směřovaly do zbrojení americké armády. Později se 
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také ukázalo, že tato válka se stala pro ekonomii USA velice nákladnou až vyčerpávající, 

protože až do dnes USA čelí obrovským deficitům. [9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Na druhou stranu to bylo i aspektem přispívajícím růstu ceny zlata na trhu. Mnoho 

národů mělo strach ze stávající hrozby z teroristických útoků a také samotné války v Iráku. 

Válka v Iráku měla za následek oslabení US dolaru. Zlato tak získávalo větší finanční 

hodnotu, díky své stálosti a investoři se vraceli k tradičním hodnotám kvůli uchování 

hodnoty peněz. Zlato se tak stávalo čím dál větším investičním prostředkem díky svým 

hodnotám. Po zlatě se začalo poptávat mnoho zemí a také Japonsko. Došlo totiž k reformě 

a ta omezila ručení státu za vklady u bank na 10 milionů Jenů. Dosáhlo to nervozity 

vážených klientů bank, což mělo za následek hledání nové alternativy s vlastností uchování 

hodnoty peněz – což našli právě ve zlatě. [9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Další zajímavou událostí, která měla vliv na větší poptávku po zlatě, bylo povolení 

vlastnictví zlata v Číně, po několika desetiletích zákazu vlastnění zlata. 

[9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Cena zlata tak pokračovala se svou rostoucí tendenci. Přispělo tomu události 

z hrozby americké hypoteční krize, které byly v období roku 2007. Roku 2009 se projevily 

tyto obavy a lidstvo prožívalo největší oslabení celosvětové ekonomiky od dob Velké 

hospodářské krize v období 20. let minulého století. Přes tyto problémy, které vyústily 

v USA a následnou závislost na tržním hospodářství USA, se ekonomická krize začala 

projevovat po celém světě. Jen málo aktiv si dokázalo udržet svůj rostoucí potenciál v této 

nelítostné době – a právě zlato tímto aktivem je. [9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

Nejnižší hodnotu mělo zlato v dubnu roku 2001, kdy cena zlata byla 263,2 USD/oz, 

avšak i tak to bylo poměrně normální, jelikož se cena zlata v prvních 3 letech takto 

pohybovala. Do poloviny roku 2008 už pak cena zlata jen a jen prudce rostla, dostala se až 

na cenu 930,3 USD/oz, nicméně o pár měsíců později též klesla o 200 USD a to na cenu 

730 USD/oz. Od této „výraznější“ chvíle nám cena zlata neúprosně stoupá a v srpnu roku 

2011 dosáhla rekordního výsledku 1813,5 USD/oz. V dnešních dnech (koncem prvního 

kvartálu roku 2012) se cena zlata nachází na hodnotě 1670 USD/oz. 

[9,11,12,20,21,22,23,24,25,26,27] 

V následujícím grafu můžeme shlédnout vývoj ceny zlata za toto období. Avšak 

dovolil jsem si zde také červenou tečkou označit bod, kdy byl zhotoven Kočadrleho 
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výpočet zásob Au a Zn na ložisku ZHZ, kde předpokládá s oslabením ceny zlata na trhu. 

Ceny zlata na trhu za daný rok jsou uvedeny kvartálně. Tabulky jsou uvedeny v příloze 

č.13.  

Graf č. 4 Vývoj ceny Au za světovém trhu v období 2000 – 2012, vytvořeno softwarem Microsoft excel 2007 

z tabulek, příloha č. 13 
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5 Ekonomické zhodnocení zásob 

5.1 Zpracování ekonomické části dle výpočtu zásob 1992 P.Brhel 

1) Stávající kapacita dolu a úprava činí 250 kt/rok 

2) Současná úroveň těžebních a úpravárenských nákladů činí 516 Kčs/t 

3) Nepředpokládají se další významné investice do zařízení dolu nebo úpravny 

4) Cena Au = 11 USD/g  (342,1 USD/oz) 

5) Kurz Kčs/USD = 29 Kčs/USD [16]  

(kurz v roce 1992, nyní březen 2012 – 18,521 Kč/USD) 

Výběr nejnižší (ekonomicky) – spíše rentabilně únosné varianty výpočtu zásob byl 

proveden na základě rozboru obou základních položek ekonomiky těžby jakéhokoli 

výrobního procesu, tj. příjmů a nákladů. [16] 

 

1. Příjmy 

Příjmovou stranu lze vyjádřit součinem celkové roční produkce prodejního 

produktu, v daném případě gravitačního Au koncentrátu nebo Zn koncentrátu, a 

realizované ceny prodejného produktu, která je dána především cenou kovu na světovém 

trhu a náklady na další zpracování koncentrátu, tj. transport, hutnění a rafinaci. [16] 

 Vztah mezi hodnotou užitkové složky v geologických zásobách a hodnotou kovu 

v koncentrátu realizovanou na trhu lze vyjádřit pomocí následujících rovnic: 

 

1. KGZ x (100 – Z) + (KZM x Z) = KVZ 

2. C x KVZ x (VT/100) = HKPP 

3. HKPP x (100 – NDZ)/100 = HKRT 

Vysvětlivky: - toto bych tady nepsal…Vysvětlivky to je takové divné :-) 

KGZ - kovnatost geologických zásob (%/g/t) 

Z - znečištění (%) 

KZM - kovnatost znečišťujícího materiálu (%/g/t) 

KVZ - kovnatost vytěžitelných zásob (%/g/t) 
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C - cena kovu na světovém trhu 

VT - výtěžnost úpravny (%) 

HKPP - hodnota kovu přecházejícího do prodejného produktu 

NDZ - náklady dalšího zpracování vyjádřené v procentech ceny kovu v prodejném 

produktu 

HKRT - hodnota kovu v prodejném produktu realizovaná na trhu 

Hodnota kovu přecházejícího z geologických zásob do hodnoty kovu v prodejném 

koncentrátu realizovanou na trhu při různých výchozích parametrech vyjadřuje tabulka 

č.16 [16] 

Tabulka č. 16 Koeficienty přepočtu hodnoty užitkových složek v geologických zásobách na hodnotu 

realizovanou prodejem koncentrátu při variabilních podmínkách výtěžnosti, znečištění, kovnatosti 

znečišťující horniny a podílu užitkové složky v koncentrátu realizované na trhu [16] 

KZM 0,1 0,2 0,3 

Z/VT 60 70 80 60 70 80 60 70 80 

20 

60 0,30 0,34 0,39 0,30 0,35 0,40 0,31 0,36 0,41 

70 0,34 0,40 0,46 0,35 0,41 0,47 0,36 0,42 0,48 

80 0,39 0,46 0,53 0,40 0,47 0,54 0,41 0,48 0,55 

90 0,44 0,52 0,59 0,45 0,53 0,61 0,46 0,54 0,62 

100 0,49 0,57 0,66 0,50 0,59 0,67 0,52 0,60 0,69 

10 

60 0,33 0,38 0,44 0,33 0,39 0,44 0,34 0,39 0,45 

70 0,38 0,45 0,51 0,39 0,45 0,52 0,39 0,46 0,52 

80 0,44 0,51 0,58 0,44 0,52 0,59 0,45 0,52 0,60 

90 0,49 0,57 0,66 0,50 0,58 0,66 0,50 0,59 0,67 

100 0,55 0,64 0,73 0,55 0,64 0,74 0,56 0,65 0,74 

5 

60 0,34 0,40 0,46 0,35 0,40 0,46 0,35 0,41 0,46 

70 0,40 0,47 0,54 0,40 0,47 0,54 0,41 0,47 0,54 

80 0,46 0,54 0,61 0,46 0,54 0,61 0,46 0,54 0,62 

90 0,52 0,60 0,69 0,52 0,61 0,69 0,52 0,61 0,70 

100 0,57 0,67 0,76 0,58 0,67 0,77 0,58 0,68 0,77 

 

Pro další hodnocení se předpokládali následující parametry: znečištění 10 %, 

kovnatost znečišťujícího materiálu 0,2 g/t, výtěžnost 70 % a náklady dalšího zpracování ve 

výši odpovídající hodnotě 20 % ceny kovu v prodejném produktu. [16] 
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Z uvedené tabulky je tedy zřejmé, že při daných parametrech pouze 51,5 % hodnoty 

užitkových složek v geologických zásobách je realizováno v hodnotě prodejném produktu. 

[16] 

 

2. Výdaje 

Reprezentuje - součet výrobních nákladů, tj. těžebních a úpravárenských nákladů, 

odpisů, splátek úroků, odvodů od fondu rekultivace a odvod těžební daně a poplatků 

z dobývacího prostoru. [16] 

Výrobní náklady vycházejí z údajů RD Jeseník pro r. 1991 a činí 516 Kčs/t. 

Z uvedené částky na vytěžení a zpracování 1 t rudy tvoří těžební náklady 280 Kčs/t a 

úpravárenské náklady 236 Kčs/t. Tyto náklady představují náklady včetně odpisů a údržby, 

proto tyto položky nejsou v dále uváděny. [16] 

1) Splátky úroku nejsou uvažovány, předpokládá se, že další těžba bude probíhat 

v existujících technologických celcích. [16] 

2) Odvod do fondu rekultivace v tehdejší době nelze spolehlivě odhadnout a závisí na 

celkové strategii využití ložiska v budoucnosti, zejména na rozsahu a době trvání 

těžby. Pro daný účel se použil odhad těchto nákladů ve výši 20 Kčs/t. [16] 

3) Těžební daň představuje u těžby prováděné v podzemí 2 % z ceny prvního 

prodejního produktu. Předpokládá-li se cena Au přibližně na úrovni 11 USD/g 

(342,1 USD/oz) tj. 319 Kčs/g (9 920 Kčs/oz), pak při dané výtěžnosti, celkové 

roční kapacitě těžby a předpokládaných nákladech dalšího zpracování lze vypočítat 

těžební daň dle následujícího vztahu: 

(CRT x KVZ (VT/100) x C x (100-NDZ) / 100 x 0,02) / CRT 

 

CRT - Celková roční těžba ( 250 kt) 

KVZ - kovnatost vytěžitelných zásob (cca 34/t) 

VT - Výtěžnost úpravny (80 %) 

NDZ - procento kovu v koncentrátu realizované na trhu (20%) 

C - cena kovu 

Dosazením hodnot do uvedeného vztahu vypočteme těžební daň ve výši 12,2 Kčs/t. 

[16] 
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4) Poplatky za dobývací prostor činily 10 000 ,- Kčs/   , v daném případě se jedná o 

plochu cca 4    , což reprezentuje částku 40 000 ,- Kčs/rok. Při předpokládaném 

objemu roční těžby 250 kt se tyto náklady promítají do nákladů na 1 t částkou 0,16 

Kčs/t . [16] 

Rekapitulace nákladů na 1 t: 

1) těžební náklady  280,--  Kčs 

2) úpravárenské náklady 236,-- Kčs 

3) splátky úroku     0,-- Kčs 

4) fond rekultivace   20,-- Kčs 

5) těžební daň    12,-- Kčs 

6) poplatky za DP   0,16,-- Kčs 

celkem   518,16  Kč [16] 

Při daných předpokladech technologie úpravy a nákladech dalšího zpracování, které 

jsou uvedeny v příloze č. 9 to znamená, že prosté pokrytí uvedených nákladů je nezbytné 

těžit zásoby, jejichž kvalita dosahuje minimální užitkové hodnoty 1 064 Kčs/t (548 x 

(1/0,515 )). Vyjádřeno v USD to představuje 36,7 USD/t, což odpovídá variantě 

s minimální užitkovou hodnotou okrajového bloku 18 USD/t (viz příloha č. 8). 

V daném případě lze tedy za bilanční považovat geologické zásoby s minimální 

hodnotou kovu v okrajovém bloku vyšší – rovno 18 USD/t. 

  



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  54 

Tabulka č. 17 Výpočet kondičních kritérií – dle programu MODFAK [16] 

Geologické vstupy čísla jednotky 

množství geologických zásob 9 290 kt 

průměrná mocnost ložiska 5 m 

vstupy dobývání čísla jednotky 

předpokládaná doba výstavby ložiska 0 roků 

předpokládaná doba exploatace ložiska 10 roků 

Výrubnost 80 % 

Znečištění 10 % 

kovnatost znečišťující horniny 0,2 g/t 

roční kapacita těžby 250 kt/rok 

vstupy úpravárenské čísla jednotky 

výtěžnost 70 % 

vstupy ekonomické čísla jednotky 

celkové investiční náklady na výstavbu 0 Kč 

cena suroviny Au 319 g 

průměrná úroková míra 14 % 

riziková úroková míra 10 % 

průměrná míra inflace 10 % 

diskontní sazba 9,5 % 

náklady na podzemní těžbu 1 t 280 Kč 

náklady na úpravu čísla jednotky 

celkový obsah kovu v koncentrátu 100 % 

placený obsah kovu v koncentrátu 80 % 

náklady na úpravu 1 t rubaniny 236 Kč 

cena tunokilometru 10 Kč 

dopravní vzdálenost 0 km 

daňové zatížení čistých výnosů 55 % 
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výpočet efektivnosti roční těžby čísla Jednotky 

odpis geologických zásob 284,09 kt 

kovnatost geologických zásob 3,4 g/t 

roční těžba rubaniny 250 kt 

kovnatost těžených zásob 3,08 g/t 

množství těžené užitkové složky 0,539 t 

Tržby 171 941 tis. Kč 

Náklady 129 000 tis. Kč 

roční čistý výnos 42 940,99 tis. Kč 

daně - 55% 23 617,54 tis. Kč 

roční disponibilní zisk 19 323,44 tis. Kč 

roční zisk v poměru k nákladům 15 % 

celkový zisk za 10 let 193 234,40 tis. Kč 

cena ložiska dle Hoskolda 127 368 tis. Kč 

současná čistá hodnota ložiska 173 273 tis. Kč 

 

sumarizace nákladů na 1 t rubaniny Kč,- 

těžěbní náklady – povrch 0 

těžěbní náklady – podzemí 280 

náklady na dopravu - fco úpravna 0 

náklady na úpravu (bez dopravy) 236 

podzemní dobývání 49,02 

celkové výrobní náklady 516 

 

Z obou uvedených hodnocení ložiska vyplývá, že při daných geologických 

výsledcích a investičních předpokladech lze za nejnižší ekonomicky únosnou považovat 

variantu s hodnotou užitkových složek v okrajovém bloku 18 USD/t. [16] 
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5.2 Kalkulace potenciální těžby – současnost  

Kalkulace vychází z ekonomických hodnot na dnešní, budeme vycházet 

z předchozích tabulek.  

5.2.1 Tržby 

Množství těžené užitkové složky zůstává stejné. Za posledních 20 let se cena zlata 

na světových trzích změnila tak, že porostla skoro 5 násobně, avšak v daných obdobích je 

rozdílná taky cena kurzů české měny vůči US dolaru. (v r.1992 1USD = 29 Kč, březen r. 

2012 1 USD = 18,521 Kč) Tím pádem došlo růstu ceny zlata v české měně „pouze“ 

trojnásobně. 

Vzorec pro výpočet tržby je dán následovně 

Tržby = cena * množství 

 

Tabulka č. 18 Výpočet tržeb v r. 2012 

výpočet roční těžby 1992 čísla jednotky 

množství těžené užitkové složky Au 0,539 Kt 

cena suroviny Au 342,1 USD/oz 

cena suroviny Au 319 Kč/g 

Tržby 171 941 tis. Kč 

výpočet roční těžby 2012 čísla jednotky 

množství těžené užitkové složky Au 0,539 Kt 

cena suroviny Au  1670 USD/oz 

cena suroviny Au  994,536 Kč/g 

Tržby 536 054,904 tis. Kč 

5.2.2 Náklady 

Pro specifikaci nákladů je to již složitější kvůli uzavření dolů a tedy již 

neprobíhající těžbě na ložisku. V dole došlo k zavalení vstupních jam a není možné 

v dnešní době na ložisku těžit. Pro obnovení těžby by musela proběhnout celková 

odvodňovací činnost ze zatopených pater, uvést do provozu veškerá infrastruktura, 

zavedení elektřiny, oprava kolejí a nové náklady by samozřejmě byly pro koupi nových 

dobývacích a přepravních zařízení. 
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Pro výpočet nákladů však budeme vycházet ze stávajících informací z tabulek, a 

budeme uvažovat, jakoby nedošlo k útlumové činnosti a ložisko by bylo možné v dnešní 

době těžit s technickým majetkem z minulého dobývání. 

Roční náklady v roce 1992 byly 129 000 000 Kč a budeme tedy počítat s roční 

inflací 3 % po dobu 20 let. 

legenda: 

N  –  Náklady roku 2012 

Np  - Náklady roku 1992 

I - inflace 

n - počet let 

V - Výnosy 

T - tržby 

N - náklady 

Vzorec pro výpočet nákladů v roce 2012 je 

N = Np * I* n 

Vzorec pro roční čistý výnos je pak 

V = T – N 

Tabulka č. 19: výpočet čistého výnosu v r. 2012 

Tabulka č. 19 Výpočet čistého výnosu v r. 2012 

roční náklady 1992 129 000 tis.Kč 

roční inflace 3 % 

počet období 20 Roků 

roční náklady 2012 206 400 tis kč 

roční čistý výnos 329 654,904 tis kč 
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5.2.3 Daň 

V roce 1992 byly dány dle surovinové politiky přiřazené procentuální daně k těžbě 

nerostů. Pro těžbu zlata byla dána tehdy daň ve výši 55 %. Nyní se úhrada z vydobytých 

nerostů vypočítává jako součin podílu nákladů na dobývání nerostů k celkovým nákladům 

na zhotovení výrobků z vydobytých nerostů, tržeb dosažených za prodej výrobků 

zhotovených z vydobytých nerostů a sazby úhrady. Výše sazby úhrady je uvedena v 

příloze č. 1. Výpočet úhrady z vydobytých nerostů se provede podle přílohy č. 2. dle 

vyhlášky 617/1992 Sb. ministerstva hospodářství České republiky ze dne 3. prosince 1992 

o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, 

kde sazba pro těžbu rudy je 10%. A počítá se dle následujícího vzorce: 

   
  

  
    

 

   
 

 

Nd = náklady na dobývání nerostu (tis. Kč)  

280 Kč * 1,6 (inflace 60% ) * 250 kt = 112 000 tis. Kč 

Nc = celkové náklady organizace na zhotovení výrobků (tis. Kč) 

 206 400 tis. Kč 

T = tržby za prodej výrobků   (tis. Kč) 

 536 054,904 tis. Kč 

S = sazba úhrady (%) 

 10 

U = výše sazby úhrady celkem (tis. Kč) 

Tabulka č. 20 : vypočtení daně z těžby v roce 2012 

Tabulka č. 20 Vypočtení daně z těžby v roce 2012 

daň z těžby (1992) 55 % 

daň z těžby (2012) 10 % 

 - zařazení do vzorce 29 088,25 tis Kč 
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5.2.4 Zisk 

Roční disponibilní zisk se pak vypočte jako rozdíl ročního čistého výnosu s 

těžební daní. 

Vzorec: Zisk = roční čistý výnos – daň z těžby 

Tabulka č. 21: výpočet ročního disponibilního zisku v roce 2012 

Tabulka č. 21 Výpočet ročního disponibilního zisku v roce 2012 

roční čistý výnos 329 654,904 tis Kč 

daň z těžby (2012) 29 088,25 tis Kč 

roční disponibilní zisk 300 566,654 tis Kč 

5.2.5 Cena ložiska dle Hoskolda a NPV 

Do vstupních informací byly zařazeny výsledky předešlých výpočtů. Co se týče 

úrokové míry, odhaduji ji menší než před 20 a tedy na 10%. Rizikovou úrokovou míru 

předpokládám stejnou. Životnost ložisku předpokládám pro 10 let. Změnu pak 

předpokládám také v diskontní míře z původních 9,5 % na 10,5 %. 

Vstupní informace pro výpočet ceny ložiska: 

Legenda: 

A – roční disponibilní zisk   300 566 653,4 Kč  

r - úroková míra    10% = 0,1 

r´- rizikový úrokový součinitel 10% = 0,1 

n - životnost    10 let 

NPV     Net present value – současná čistá hodnota 

SH     Současná hodnota 

BH     Budoucí hodnota 

i     Diskontní míra = 10,5 %  
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Výpočet dle Hoskolda 

Tento výpočet se zabývá dvou paušálního ohodnocením, které bylo dříve používáno 

ke stanovení současné hodnoty těžby ložiska. [17] 

   
 

 
        

   
 

 

   
             

   
           

    
 

             

      
                  

 

Metoda čisté současné hodnoty (NPV) 

Čistá současná hodnota (Net Present value – NPV) je základem všech dynamických 

metod a zároveň je metodou nejpoužívanější a ve většině případů nejvhodnější, neboť dává 

srozumitelný výsledek, a proto jsou jasná i rozhodovací kritéria. [17] 

Metoda NPV 

1. Bere v úvahu faktor likvidity, času a rizika, 

2. je univerzální, závisí pouze na prognózovaném cash flow a podnikové 

diskontní míře, 

3. snadno umožňuje pracovat s kombinacemi investic. [17] 
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Při 10. roku provozu těžby bude zisk z investice 1 107 434 415 Kč. 
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5.3 Rekapitulace výsledků ekonomické části pro rok 2012 

Pro přehlednost zde přidávám výsledky ekonomických přepočtů. Důkladné 

hodnocení ekonomiky těžby by však bylo možné po vyjasnění investičních nákladů 

z pohledu těžební organizace a surovinové politiky. V každém případě však je zřejmé, že 

uvažovaná roční těžba 250 kt výrazně v minulosti limitovala ekonomiku celého ložiska, 

nicméně v dnešní době a hlavně na závislosti ceny zlata na světovém trhu by bylo ložisko 

dle mých výsledků velice zajímavé pro těžbu. 

roční tržby 536 054,904 tis. Kč 

roční náklady 206 400 tis Kč 

roční čistý výnos 329 654,904 tis Kč 

daň z těžby (2012) 29 088,25 tis Kč 

Roční disponibilní zisk 300 566,654 tis Kč 

Cena ložiska dle Hoskolda 1 847 367,26 tis Kč 

NPV - současná čistá hodnota ložiska 1 107 434,42 tis Kč 
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6 Závěr 

Již z názvu mé diplomové práce můžeme vytušit určitý pohled na věc a také záměr 

tohoto dokumentu. Vycházel jsem z obecných publikací, které jsem si obstaral. Obsah 

práce se měl pohybovat okolo 30 – 35 stran. Při psaní mé diplomové práce se mi však 

různými způsoby dostávaly do rukou k dispozici zajímavé materiály, ať už to byly 

fotografie ze zlatohorského prostředí, studijní opory anebo to byly různé typy výpočtů 

zásob, které v dobách vlastních výpočtů ovlivnily „chod“ hornické činnosti na ložisku 

Zlaté Hory – západ. Díky těmto materiálům jsem cítil obrovský zájem a taky určitou 

povinnost tuto problematiku více prozkoumat. 

Touto prací se snažím prokázat své získané vědomosti a schopnosti ze studia na 

Vysoké škole Báňské v Ostravě. Začátek práce se zabývá lokalitou ložiska, jeho genezí, 

historií těžby. Pokračuje to těžbou a úpravárenskou problematikou. Stěžejní pak je kapitola 

4, kde se zabývám dvěma výpočty zásob na ložisku, následně je porovnávám a hodnotím. 

Při zjištění velkých nesrovnalostí mám nutkání ještě více nahlédnout do této problematiky. 

K porovnání a následnému zhodnocení se pak snažím trochu zabrousit do právní 

legislativy, která mi díky studiu mého oboru není cizí. Zabývám se zde taky vývojem jedné 

z významných komodit na světovém trhu, a to konkrétně zlatem. V 5. kapitole se již 

zabývám ekonomickým vyhodnocením jednoho z výpočtů zásob a těžbou na ložisku 

v dané době. Následně se snažím pomocí určitých ekonomických metod přepočítat tyto 

výsledky na dnešní dobu, kde docházím k velice zajímavým výsledkům. Tato čísla mi 

potvrzují vlastní prvotní předpoklady ohledně těžby na zájmovém území. 

Abych to uvedl na pravou míru. Zlato je jednou ze žhavých komodit na světovém 

trhu, historicky je jedním z největších, ne-li největším uchovatelem hodnoty. Je oblíbeno a 

obdivováno také díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem a navíc se v zemské kůře 

nevyskytuje zrovna často, proto je pro zájmy společnosti tak cenné a často i důležité. Zlato 

není důležité jen pro samotné lidi, ale i pro státy, zde má funkci státních rezerv právě jako 

uchovatel hodnoty. To tedy znamená, že v zájmu státu by měla být vlastní těžba a tedy 

produkce zlata. Není tomu dlouho co tomu tak bylo, avšak nastaly okolnosti, které tomu 

v ČR zabránily, ať už to byla změna v surovinové politice státu, nebo za to mohl vyvíjející 

se kurz zlata na světovém trhu. Tyto okolnosti jen tak člověk neovlivní. Nicméně ve 4. 

kapitole se zabývám porovnáním dvou typů přepočtů geologických zásob polymetalických 
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rud na ložisku ZHZ a nestačím se divit, jak moc se můžou tyto výpočty diametrálně lišit a 

tím pak dochází k neuvěřitelně rozdílným informacím. V roce 1992 byl vydán společností 

UNIGEO s.r.o. přepočet stávajících geologických zásob, který je detailně popsán ať už 

metodikou výpočtu, samotnými výpočty, tak i ekonomickým vyčíslením při stávající těžbě 

s ohledem na cenu zlata ve světě. Kvůli nepříznivým okolnostem dochází k útlumové 

činnosti, přerušení těžby a uzavření dolu. V roce 2001 byl „vypočítán“ nový přepočet 

zásob společností GEFOND ČR, který znehodnocuje předešlé výsledky a v celkovém 

množství cca 20 stránek dokumentu popisuje nový přepočet a přepsání bilančních zásob na 

nebilanční, i když odpovídají bilančnosti. Ve své práci na to také narážím a uvádím zde 

porušení právní legislativy a pro své další výpočty počítám s předešlým přepočtem zásob 

z roku 1992. 

Poslední část mé diplomové práce je věnována ekonomickému vyčíslení stávajících 

zásob na ložisku, avšak nejsem schopen jakožto student zjistit nákladovost při těžbě 

v současnosti a to z důvodu neprobíhající těžby na ložisku. Navíc zde došlo k uzavření 

několika vstupních jam, nyní zde neprobíhá ani maximální odvodňovací činnost, nejsou 

zde těžební věže a musela by se renovovat celá vnitřní infrastruktura, oprava kolejí, 

osvětlení, zavedení elektřiny a samozřejmě i zavedení nových dobývacích a 

úpravárenských metod. Nemohu tak zjistit dnešní nákladovost ložiska, proto jsem zvolil 

výpočet tak, jak by vypadala těžba dnes, při nezastavení hornické činnosti. Ve svých 

výpočtech tedy uvažuji s probíhající těžbou. Výpočet výnosů je pak již malinko snadnější. 

Počítám totiž se stejnou výrubností užitkové horniny, jako tomu bylo před 20 lety, do toho 

však promítám stávající cenu zlata na trhu, ale ani neopomínám rozdílnost kurzu Kč vůči 

US dolaru. 

Když si teď položím otázku, jaký význam by v dnešní době mělo ložisko při 

stávající těžbě? Jak by na tom byla ekonomika ČR při vlastní produkci zlata? Jak by se 

byla projevila zaměstnanost v okolí probíhající těžby a jaký by to mělo vliv na 

obyvatelstvo a celkově na trh práce v ČR? To jsou to otázky, o kterých můžeme jen 

polemizovat. Nicméně od útlumu těžby a samotného uzavření těžební činnosti ve 

zlatohorské oblasti došlo k migraci 2/3 obyvatel ze Zlatých Hor a okolí. 

Závěrem bych chtěl dodat, že zabývání se touto problematikou bylo pro mě velmi 

zajímavé, tato práce mě naplňovala a neustále nutila zjišťovat další informace a vyhledávat 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  64 

nové materiály a podklady, setkávat se se zajímavými lidmi, kteří mě do této problematiky 

zasvěcovali. Získal jsem mnoho informací a zkušeností, navíc jsem se dostal k materiálům, 

které se jen tak někomu nedostanou do rukou. Nicméně problematika tohoto tématu je 

daleko rozsáhlejší a já zatím nejsem schopný ji zjistit a už vůbec ne vyřešit. Na téma těžba 

polymetalických rud ve Zlatých Horách by se dalo napsat mnoho dalších prací a to 

s různým obsahem, ať už by byla námětem samostatná těžba, úprava polymetalických rud, 

problematika s odvodňovací činností, filtrace podzemních vod, ekonomické vyčíslení či 

ekologické zhodnocení. Zajímavé by bylo také téma, zda ukončení těžby zlata ve Zlatých 

Horách nebyla něčí objednávka a zda se jednou nedozvíme, že se našel někdo, kdo toto 

„nepotřebné“ a „nedůležité“ území dostane od státu zadarmo či koupí za směšnou částku 

s tím, že budeme informováni o tom, že se objevil „spasitel“, který dá lidem na Jesenicku 

práci. 

Má diplomová práce mě tak ovlivnila, že se touto problematikou chci dál zabývat a 

proto jsem si podal přihlášku na navazující studium na VŠB, obor geologické inženýrství. 

  



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  65 

Literatura 

[1] GRYGÁREK, Jiří. Za hornictvím zlatohorského rudného revíru: Určeno pro posl. 

4. roč. Fak. hornicko-geologické. 1. vyd. Ostrava: Klub přátel hornického muzea 

OKD, c2006, 90 s. Hornictví včera, dnes a zítra. ISBN 80-239-7136-0. 

[2] PECINA, V.; VEČEŘA, J.: Zlatohorský rudní revír: (minulost, současnost, 

budoucnost) : sborník přednášek z mezinárodní konference uspořádané Českou 

geologickou službou a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava v 

rámci grantu GAČR č. 105/02/0692 "Hornicko-ekologické zhodnocení 

zlatohorského revíru po ukončení těžby a zpracování rud a prognóza jeho dalšího 

vývoje" ve dnech 18.-20.10.2004 ve Zlatých Horách. Vyd. 1. Jeseník: Česká 

geologická služba, 2004, 150 s. ISBN 80-707-5630-6. 

[3] VANĚČEK, Mirko. Nerostné suroviny světa: Rudy a nerudy. 1. vyd. Praha: 

Academia, 1995, 543 s. Hornictví včera, dnes a zítra. ISBN 80-200-0436-X. 

[4] MORÁVEK, Petr. Zlato v českém masívu: Rudy a nerudy. Vyd. 1. Praha: Vyd. 

Českého geologického ústavu, 1992, 245 s. Hornictví včera, dnes a zítra. ISBN 80-

707-5088-X. 

[5] NOVOTNÝ, Pavel a Jiří ZIMÁK. Zlaté Hory: historie a současnost ložiska zlata 

evropského významu. 1. vyd. Olomouc: Memoria, 2003, 62 s. Hornictví včera, dnes 

a zítra. ISBN 80-858-0720-3. 

[6] KAFKA, J a kol., Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: Anagram, 

2003, 647 s. ISBN 80-863-3167-9. 

[7] KOLEKTIV AUTORŮ., RD Jeseník 1958 - 1998, vydal RD Jeseník 1998, 1998. 

213 s. 

[8] HOLBEIN, Milan, et al. Úpravnictví. Vydání první. Praha 1 : Nakladatelství 

technické literatury, 1983. 264 s. Typové číslo L 15 - C2-IV-31/44824.  

[9] RICHTEREK, Vít. ANALÝZA VÝVOJE CENY ROPY, ZLATA, VYBRANÝCH BLUE 

CHIPS A AKCIOVÝCH INDEXŮ [Diplomová práce]. Brno: Masarykova 

Univerzita, 2011. 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  66 

[10] SCHEJBAL, Ctirad. Výpočet zásob ložisek nerostných surovin. Ostrava: Montanex, 

2005, 150 s. ISBN 80-7225-201-1. 

[11] PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

c2003, 296 s. ISBN 80-864-1933-9. 

[12] STRUŽ, Jan a Bohumil STUDÝNKA. ZLATO ZLATO ZLATO: Od magie až po 

finanční spekulace. Praha: Mladá fronta, 1985. 208 s. 

[13] BERNARD, Jan Hus. Encyklopedický přehled minerálů. Vyd. 1. Praha: Academia, 

1992, 701 s. ISBN 80-200-0360-6. 

[14] GRYGÁREK, Jiří. Hlubinné dobývání rudných, nerudných a uranových 

ložisek: Určeno pro posl. 4. roč. Fak. hornicko-geologické. 1. vyd. Ostrava: Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1995, 152 s. ISBN 80-707-8258-7. 

[15] KOČANDRLE, Jaroslav. Výpočet zbytkových zásob AuZn rud na ložisku Zlaté 

Hory – Západ, č.i. 3151200 a 3151201, objednatel: Geofond ČR, Praha 7. Říjen 

2001 

[16] BRHEL, Pavel. ZLATÉ HORY - ZÁPAD: Závěrečná zpráva s variantním přepočtem 

zásob ložiska ZH - západ. Zlaté Hory: Unigeo s.p. Ostrava, 1992. 

[17] SIVEK, Martin. Ekonomika nerostných surovin. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, 205 s. ISBN 978-80-248-1467-4. 

[18] zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství. 

[19] zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

[20] vyhláška MPO ČR 617/1992 Sb. o podrobnostech placení úhrad z dobývacích 

prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 

Internet: 

[21] http://www.gold.org/investment/#24 

[22] http://news.goldseek.com/GoldForecaster/1228503600.php 

[23] http://www.responsiblegold.org/role_of_gold.asp 

[24] http://goldnews.bullionvault.com/gold-mining-032220122 

[25] http://goldnews.bullionvault.com/gold-mining-investing-032920121 

http://www.gold.org/investment/#24
http://news.goldseek.com/GoldForecaster/1228503600.php
http://www.responsiblegold.org/role_of_gold.asp
http://goldnews.bullionvault.com/gold-mining-032220122
http://goldnews.bullionvault.com/gold-mining-investing-032920121


Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  67 

[26] http://www.gold-eagle.com/editorials_05/zurbuchen011506.html 

[27] http://moneymorning.com/2009/04/22/dividends/ 

[28] http://moneymorning.com/2009/11/19/gold-prices-8/ 

  

http://www.gold-eagle.com/editorials_05/zurbuchen011506.html
http://moneymorning.com/2009/04/22/dividends/
http://moneymorning.com/2009/11/19/gold-prices-8/


Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  68 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 Zlatohorský revír a jeho ložiska na turistické mapě (www.mapy.cz 24. 3. 

2012) .............................................................................................................. 3 

Obrázek č. 2 Průzkumná a otvírková díla na ložisku ZHZ [1] ............................................ 17 

Obrázek č. 3 Způsob přípravy a dobývání zkušební dobývá B – 1002 [1] .......................... 18 

Obrázek č. 4 Průměty maximálních rozměrů komor do úrovně patra štoly Mír [1] ........... 20 

Obrázek č. 5 Průmět komor do nárysné roviny[1] ............................................................... 20 

Obrázek č. 6 Charakteristický příčný řez 14 -14' [1] ........................................................... 21 

 

  



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  69 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Rozdělení patra ............................................................................................... 28 

Tabulka č. 2 Procentuální zastoupení jednotlivých prvků na hodnotě bloků (při určitém 

počtu bloků seřazených podle hodnoty v Kčs) [16] ....................................... 29 

Tabulka č. 3 Průměrné ceny zájmových kovů v období Q4 1990 a Q1 1991 na světovém 

trhu [16] .......................................................................................................... 29 

Tabulka č. 4 Mezní obsahy kovů pro jednotlivé varianty výpočtu [16] .............................. 30 

Tabulka č. 5 Přiřazení hornin do tupů těles [16] .................................................................. 33 

Tabulka č. 6 Procentuální zastoupení zásob jednotlivých sloupů na celkových zásobách po 

variantách (%) [16] ......................................................................................... 35 

Tabulka č. 7 Množství a kvalita zásob ve sloupu II. [16] .................................................... 36 

Tabulka č. 8 Množství a kvalita zásob ve sloupu III. [16] ................................................... 36 

Tabulka č. 9 Množství zásob vyjádřené v kt/1 m výšky patra, po patrech – hustota zásob 

[16] ................................................................................................................. 37 

Tabulka č. 10 Hustota zásob přepočtena na % po patrech [16] ........................................... 37 

Tabulka č. 11 Výsledky variantního přepočtu ložiska ZHZ [16] ........................................ 38 

Tabulka č. 12 Těžba rud a výrobu koncentrátu na ložisku ZHZ [15] .................................. 40 

Tabulka č. 13 Vytěžené zásoby ložiska ZHZ 1990 – 1994 [15] .......................................... 40 

Tabulka č. 14 Přehled o výpočtu zásob Au podle jednotlivých bloků [15] ......................... 41 

Tabulka č. 15 Přehled o výpočtu Zn rud podle jednotlivých bloků [15] ............................. 42 

Tabulka č. 16 Koeficienty přepočtu hodnoty užitkových složek v geologických zásobách 

na hodnotu realizovanou prodejem koncentrátu při variabilních podmínkách 

výtěžnosti, znečištění, kovnatosti znečišťující horniny a podílu užitkové 

složky v koncentrátu realizované na trhu [16]................................................ 51 

Tabulka č. 17 Výpočet kondičních kritérií – dle programu MODFAK [16] ....................... 54 

Tabulka č. 18 Výpočet tržeb v r. 2012 ................................................................................. 56 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  70 

Tabulka č. 19 Výpočet čistého výnosu v r. 2012 ................................................................. 57 

Tabulka č. 20 Vypočtení daně z těžby v roce 2012 ............................................................. 58 

Tabulka č. 21 Výpočet ročního disponibilního zisku v roce 2012 ...................................... 59 

 

  



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  71 

Seznam grafů 

Graf č. 1 Vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1970 – 1979, vytvořeno softwarem 

Microsoft excel 2007 z tabulek, příloha č. 13 ..................................................... 45 

Graf č. 2 Vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1980 – 1989, vytvořeno softwarem 

Microsoft excel 2007 z tabulek, příloha č. 13 ..................................................... 46 

Graf č. 3 vývoj ceny Au za světovém trhu v období 1990 – 1999, vytvořeno softwarem 

Microsoft excel 2007 z tabulek, příloha č. 13 ..................................................... 47 

Graf č. 4 Vývoj ceny Au za světovém trhu v období 2000 – 2012, vytvořeno softwarem 

Microsoft excel 2007 z tabulek, příloha č. 13 ..................................................... 49 

 

  



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  72 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – obrázek geologický řez ložiskem ZHZ [5] 

Příloha č. 2 - obrázek – model ložiska ZHZ po 3. patro „pohled z boku“, vytvořený pro 

účel mé diplomové práce Tomášem Machačem  

Příloha č. 3 - obrázek – model ložiska ZHZ po 3. patro „pohled z perspektivy“, vytvořený 

pro účel mé diplomové práce Tomášem Machačem  

Příloha č. 4 - obrázek – model ložiska ZHZ po 3. patro „pohled z perspektivy 2“, 

vytvořený pro účel mé diplomové práce Tomášem Machačem 

Příloha č. 5 - obrázek – model ložiska ZHZ po 3. patro „mapa dobývek“, vytvořený pro 

účel mé diplomové práce Tomášem Machačem 

Příloha č. 6 – tabulka – elkové množství zásob po patrech pro jednotlivé varianty (kt) [16] 

Příloha č. 7 – tabulka – Au – obsah kovu g/t po patrech pro jednotlivé varianty [16] 

Příloha č. 8 – tabulka – Au – množství kovu v kg po patrech pro jednotlivé varianty [16] 

Příloha č. 9 – tabulka – Zn – obsah kovu v % po patrech pro jednotlivé varianty [16] 

Příloha č. 10 – tabulka – Zn – množství kovu v t po patrech pro jednotlivé varianty [16] 

Příloha č. 11 – tabulka – průměrná hodnota zásob v US /t (Zn + Au) po patrech pro 

jednotlivé varianty [16] 

Příloha č. 12 – diagram celkového množství zásob přepracován z daných tabulek 

programem Microsofr excel 2007 

Příloha č. 13 – tabulky – vývoj ceny zlata v klíčových měnách za trojskou unci [21] 

Příloha č. 14 – graf vývoje ceny zlata za celé sledované období vytvořený programem 

Microsoft excel 2007 z předešlých tabulek 

Příloha č. 15 – vlastní fotografie 4.4.2012  – ložisko ZHZ – štola Hackelberg 

Příloha č. 16 – vlastní fotografie 4.4.2012 – ložisko ZHZ – bývalá štola Mír 

Příloha č. 17 – vlastní fotografie 4.4.2012 – ložisko ZHJ – Žebračka 

Příloha č. 18 – vlastní fotografie 16.4.2012 – ložisko ZHV – úvodní úpadnice 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  73 

Příloha č. 19 – vlastní fotografie 16.4.2012 – ložisko ZHV – úvodní úpadnice 2 

Příloha č. 20 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ 

Příloha č. 21 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ 

Příloha č. 22 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ 

Příloha č. 23 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ 

Příloha č. 24 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ 

Příloha č. 25 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ – štola Mír 

Příloha č. 26 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ 

Příloha č. 27 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ – bohaté minerály na 

jedné z mnoha stěn 

Příloha č. 28 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ – já při hledání 

zlatinek 

Příloha č. 29 – vlastní fotografie 16.4.2012 – fárání od ZHV k ZHZ – sklad výbušnin 

Příloha č. 30 – vlastní fotografie 5.4.2012 – minerály z geologického pavilonu, 

chalkopyrit, pyrhotin, ZHJ – žebračka 

Příloha č. 31 – vlastní fotografie 5.4.2012 – minerály z geologického pavilonu, galenit, 

sfalerit ve vápenci ZHV – Modrá štola 

Příloha č. 32 – vlastní fotografie 5.4.2012 – minerály z geologického pavilonu, kyzové 

zrudnění ze Zlatého sloupu, ZHZ – štola Mír 

Příloha č. 33 – vlastní fotografie 5.4.2012 – minerály z geologického pavilonu, bohaté 

kyzové zrudnění (300 g/t) ze Zlatého sloupu, ZHZ – štola Mír 

Příloha č. 34 – vlastní fotografie 5.4.2012 – minerály z geologického pavilonu, sfalerit, 

pyrit, ZHZ – štola Mír 

 

 

 



Bc. Jan Holbein: Potenciální ekonomický význam stávajících zásob na ložisku ZHZ 

2012  74 

 


