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Anotace 

Téma této diplomové práce zní: Možnosti získávání technického granátu z 

granitoidních hornin. První dvě kapitoly teoretické části se zabývají obecným 

popisem a charakteristikou skupiny granátů, spolu s historií od počátků objevování 

a pojmenovávání granátů až po jejich primitivní těžbu pomocí šachet. Další čtyři 

kapitoly popisují možné průmyslové i jiné využitím technického granátu a těžbu 

granátonosných surovin jak v České republice, tak ve světě. Následující kapitola 

obsahuje základní charakteristiku významných členů skupiny granátů. V poslední 

kapitole teoretické části jsou uvedeny možné metody úpravy granátonosných 

surovin. Experimentální část práce je orientována na laboratorní pokusy, které 

byly provedeny v rámci této diplomové práce. Cílem bylo zjistit, jaké metody jsou 

vhodné pro rozdružování granátonosné suroviny s ložiska Vlastějovice. 

Klíčová slova: Vlastějovice, granát, gravitační a magnetické rozdružování 

Summary 

The topic of this thesis is The possibilities of obtaining technical garnet 

from granitoid rocks. The first two chapters of the theoretical part contain general 

description and characteristics of grenades along with history from the beginnings 

of the discovery and naming of grenades to their primitive extraction using shafts. 

The next four chapters describe the possible industrial and other use of technical 

grenade and mining garnets in Czech Republic and in the world. The following is 

the basic characteristic of prominent members of the garnet group. The last 

chapter of the theoretical part describes the possible methods of processing of raw 

materials containing grenades. The experimental part of the work is focused on 

laboratory experiments conducted as part of this thesis. The aim was to find out 

what methods are suitable for separating materials containing grenades with 

bearings Vlastějovice. 

Keywords: Vlastějovice, garnet, gravity and magnetic separation 
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1. Úvod 

Granáty doprovázejí lidstvo už od starověku. Kromě ozdob a šperků byly 

především v době Alexandra Velikého využívány jako platidla, což 

nevyhnutelně vedlo k prvním falzifikátům. V dnešní době si při vyslovení slova 

granát většina lidí představí krásně vybroušený, často tmavě červený kámen. 

Málokdo si uvědomí, že pro šperkařské účely se využívá jen malá část celkové 

produkce granátů a zbytek zužitkovává brusný průmysl na výrobu brusných 

pláten, kotoučů a lapovacích past či prášků, případně jsou využity například 

pro řezání vodním paprskem nebo protismykovou úpravy vozovek. Z granátu 

dělá pro brusné účely velmi žádaný materiál především schopnost 

samozjemňování. Tato vlastnost má za následek, že na rozdíl od většiny 

materiálů, u kterých se následkem broušení otupují ostré hrany jednotlivých 

zrn, zrna granátu se štěpí a zachovávají si svou ostrost. 

  Velké množství šperkařsky nevyužitelných granátů, které mají ale dobré 

vlastnosti pro průmyslové využití se nachází i na různých odvalech a jen čekají, 

až je někdo dokáže separovat a použít. Jedním s takových míst je i ložisko 

Vlastějovice, kde jsou poměrně velké koncentrace granátů, především 

grosuláru a andraditu. Téma diplomové práce jsem si vybral především proto, 

abych malou mírou přispěl k co nejlepšímu využití odpadů v této lokaci a 

podpořil tak využívání odpadních surovin.   

Teoretická část práce je zaměřená na zjištění vhodných metod úpravy 

granátové suroviny pro co největší výnos granátů v koncentrátu, který by pak 

bylo možné dále využívat například pro řezání vodním paprskem. 
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2. Základní charakteristika skupiny granátů  

Pod pojmem granát se neskrývá pouze jeden minerální druh. Pravdou je, 

že jde o skupinu minerálů, které si jsou po chemické a strukturní stránce velice 

blízké. S tohoto důvodu se chemické složení granátu často vyjadřuje pomocí 

obecného vzorce [8]AII
3
[6]BIII

2(
[4]ZO4)3. [2] 

V tomto obecném vyjádření zaujímají pozici A kationty CaII,FeII, MnII, MgII a 

NaI. Tyto kationty mají trigonálně dodekaedrickou koordinaci.  V pozici, která je 

v obecném vzorci zobrazena jako B se nacházejí především AlIII,FeIII (nebo 

vzácněji i FeII), MnIII, VIII, CrIII, SiIV, TiIV a ZrIV. Výjimečně (především u syntetických 

ekvivalentů) se zde mohou nacházet i jiné prvky – Sc, Sn, Sb a U. Tyto kationty 

mají oktaedrickou koordinaci. Polohu Z obsazují ionty s tetraedrickou koordinací. 

Jedná se především o SiIV. Někdy bývají přítomny i jiné ionty jako například AlIII, 

FeII,FeIII a (OH)X. U syntetických ekvivalentů se může vyskytovat také As a Te. [2] 

Jak již bylo naznačeno, některé syntetické granáty v přírodě nenajdeme. 

Jejich struktura a složky jsou upraveny tak, aby lépe vyhovovaly lidským 

potřebám. Příkladem mohou být syntetické granáty vyrobené speciálně pro lasery, 

granáty feromagnetické nebo antiferomagnetické (struktura ve které mají sousední 

částice vždy protisměrné spiny). [27] 

2.1. Dělení granátů 

Granáty se dělí na 2 základní skupiny tzv. směsných granátů, které jsou 

tvořené zpravidla třemi složkami.  Pro granáty je typické, že se některé koncové 

členy mohou neomezeně mísit s podobnými. Platí, že granáty náležící do stejné 

skupiny se mohou vzájemně neomezeně mísit, ale se členy druhé skupiny se mísit 

nemohou vůbec. [10] 

První skupina se nazývá pyralspity. Vyznačuje se faktem, že v poloze A 

není (nebo by spíše teoreticky neměl být) zastoupen vápník. Do této skupiny patří 

systémy s koncovými členy pyropem, almandinem a spessartinem, proto se někdy 

můžeme setkat s označením pyrop-almandin-spessartinová skupina (řada). [2,10] 
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Druhou skupinou jsou ugrandity, které se vyznačují naopak skutečností, že 

v pozici A se (v ideálním případě) vápník nalézá. Do této skupiny patří uvarovit, 

grosulár a andradit a stejně jako u pyralspitů i zde se můžeme setkat s názvem 

skupiny andradit-grosulár-uvarovitová.  

Kromě pyralspitů a ugranditů existují i další směsné členy, na jejichž 

složení se ale významně podílejí více než tři složky a vyskytují se v nich i 

vzácnější koncové složky obsahující V, Ti, Zr a jiné. [2,10] 

Šest hlavních granátových skupin se dělí i jinak než na pyralspity a 

ugrandity a to na granáty hliníkové, železné a chromové. Jak je již zřejmé s názvů, 

skupiny jsou pojmenovány podle prvků, které se nacházejí na pozici B v obecném 

vzorci. Do skupiny hliníku patří pyropy, almandiny, spesartiny a grosuláry. Do 

železných granátů patří andradity a do granátů chromu spadají uvarovity. [31] 

Pokud se na řadu granátů podíváme z krystalicko-chemického hlediska, 

můžeme ji zařadit mezi nesosilikáty, což znamená, že se v jejich krystalické 

struktuře střídají oktaedry [BO6] a tetraedry [ZO4]. Tyto polyedry jsou navzájem 

propojeny rohy a tvoří trojrozměrnou síť.  Jednotlivé oktaedry [BO6] ani tetraedry 

[ZO4] nikdy nesdílejí rohy se stejným typem polyedrů, hrany navzájem sdílejí 

pouze dodekaedry [AO8], jak je znázorněno na obrázku č. 1. [2] 

 

Obrázek č. 1: Krystalová struktura granátu [2] 
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Někdy se můžeme setkat s faktem, že pojmem granát jsou označovány 

především směsné členy, u kterých neznáme chemické složení nebo fyzikální 

parametry a nemůžeme je tedy přesně určit. Směsné členy pak bývají 

pojmenovávány podle koncového členu, který se nejvíce podílí na jejich 

chemismu. Tyto názvy mohou být ještě doplněny symbolem chemicky 

významného kationtu (případně kationtů). Výsledný název pak může znít například 

chrompyrop, pro minerál o složení Mg3(AL0,8Cr0,2)2(SiO4)3. [2] 

 

3. Historie 

3.1. První zmínky o granátech a vznik názvů 

Granáty provází lidstvo již několik tisíciletí. První písemné zmínky o 

granátech pocházejí již z období před naším letopočtem, kdy o nich pojednává 

řecký filozof Theofrastos z Efesu. Poprvé se granáty více uplatňují za vlády 

Alexandra Velikého, kdy dochází k rozmachu obchodů s drahými kameny -

diamanty, smaragdy, rubíny, topazy a jinými, přičemž granáty jsou označovány za 

drahé kameny Západu. I v tomto období se již začaly objevovat falzifikáty 

z červeného skla, které podvodníci vydávali za granáty. Tuto informaci uvádí 

Plinius, který ale dodává, že rozlišit pravé a falešné granáty není složité, jelikož 

sklo je křehčí, měkčí a často obsahuje značné množství vzduchových bublinek. 

V tomto období byly i první pokusy o zlepšení kvality granátů (přesněji jeho barvy) 

a to namáčením do octu. Tato metoda ale pravděpodobně moc úspěšná nebyla.  

Dnešní pojmenování granát pochází ze 13. století. Název poprvé použil 

německý filozof a biskup Albertus Magnus. Dnes není úplně jasné, jak slovo 

granát vzniklo. První verze tvrdí, že jde o odvozeninu s latinského slova grannum, 

které znamená zrno. Tato teorie vychází z toho, že se granáty často vyskytují jako 

izometrická, zaoblená zrna vtroušená do hornin. Druhá verze zastává názor, že 

granát je odvozen z latinského výrazu Punica granatum (granátové jablko), které 

odkazuje na nejčastější barvu těchto kamenů. 
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Označení pyrop, pro samostatný minerální druh, který je v Čechách asi 

nejznámější, zavedl pravděpodobně opět němec, tentokrát geolog A.G.Werner. 

Učinil tak na začátku 19. století a vycházel ze spojení řeckých slov pro ohen (pyr) 

a pro oko (ops). [2] 

3.2. Historické záznamy o českých granátech 

I o českých granátech existují poměrně staré záznamy. Osobní lékař 

císaře Rudolfa II. Anselmus Boetius de Boot se zabýval léčebnými účinky českých 

granátů. Došel také k názoru, že české granáty nedosahují velikosti orientálních, 

ale na rozdíl od nich vynikají rudě červenou barvou, kvůli níž jsou značně ceněny.  

Boetius se také zmiňuje o údajné existenci českého granátu velikosti holubího 

vejce, o kterém ale pochybuje.  Tento klenot měl být uložen spolu s dalšími 

velkými granáty v císařské pokladnici. Bohužel po císařově smrti byly pokladnice 

postupně vykradeny, což dovršil nájezd švédských vojáků v roce 1648, takže se 

dnes již asi nedozvíme, zda tento klenot skutečně existoval.  

Dnes asi největší známé české granáty, jsou součástí empírové soupravy 

šperků z pozůstalosti po baronce Theodoře Ulrice Sophii von Levetzow. Šperky 

byly postupně vyrobeny v letech 1806-1824 a celá sbírka obsahuje náhrdelník, 

dva náramky, náušnice, prsten a pásovou sponu. Celkem má souprava přibližně 

450 granátů. [2] Tuto empírovou soupravu znázorňuje obrázek č. 2. 
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Obrázek č. 2: Souprava šperků baronky Ulriky Sophii von Levetzow [2] 

 

3.3. Historie granátu jako posvátného kamene 

Kromě dekorativních účelů sloužil v historii lidstva granát také jako jakési 

médium a posvátný kámen. Tak jej uctívali například jihoameričtí indiáni, Mayové, 

Aztékové, ale i africké kmeny. Věřili, že oheň v kamenech zažehne a zvýší vnitřní 

energii a dodá jim sílu. Jako symbol a talisman sloužil granát také při křížových 

výpravách, kde jej využívali jak křižáci, tak jejich nepřátelé muslimové. Stejně tak i 

asijské kmeny věřily v sílu granátů. Používaly je při střelbě s praků nebo s nich 

vyráběly hroty šípů a později dokonce i kulky. Věřily totiž, že tento krvavě 

zbarvený kámen dokáže oběť zranit víc než obyčejné zbraně a kulky. 

Granát se dokonce objevuje v biblických verších, jelikož na Noemově arše 

bylo údajně jediné světlo poskytováno velkým granátem. [25] 

3.4. Historie těžby v Čechách 

V Čechách se granáty nejdříve získávaly sběrem v ornici, nejčastěji za 

deště, kdy byly zrna dobře viditelná.  Tato metoda nebyla moc produktivní a navíc 
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velmi časově náročná.  Další metodou bylo hloubení malých šachtic, které sahaly 

pod ornici a mohly odhalit některé mělké pyroponosné polohy.  Postupem času se 

přecházelo k hloubení stále hlubších šachtic (až 7m). Ze začátku docházelo 

k poškození zemědělské půdy zanesením vytěžené suroviny, jelikož bylo 

zemědělství tehdy hlavním zdrojem obživy, byla velká snaha o omezení těchto 

negativních vlivů těžby. Ornice byla později vždy odstraněna a po těžbě 

navrácena zpět. Místo těžby většinou zaujímalo plochu několika desítek 

čtverečních metrů.  Vytěžený materiál, z kterého byly získány granáty, se většinou 

po těžbě vracel do šachtic. Před třicetiletou válkou byla těžba věcí majitele 

pozemku a státem nebyla regulována, ačkoli jsou známy případy, kdy bylo po 

majitelích těžby žádáno, aby nezapomínal nejlepší kusy poskytnout panovníkovi. 

Po třicetileté válce nastalo období, kdy byl granátový průmysl v úpadku. Roku 

1679 získal jistý Eustach Withaler monopol na broušení granátů, dědičný na jeho 

potomky a ostatním zájemcům bylo toto právo zamítnuto. [2] 

Pokročilým způsobem těžby byly tz. podmoly. Jak můžeme vidět na 

obrázku č. 3, místo aby hledači odkrývaly skrývku místy až 7m hlubokou, vykopali 

pouze úzkou šachtici (širokou jen aby jí dobře prošel koš s natěženým 

materiálem). Šachtice měly kruhový nebo obdélníkový profil a byly údajně hluboké 

15-40m. Když se horníci dostali do vrstvy bohaté na granáty, začali razit do stran. 

Práce v těchto místech byla velmi nebezpečná a úmrtí byla častá. Pevnost děl 

byla podporována tvorbou základek – v těženém materiálu se často vyskytovaly 

velké kusy, které nebyly využitelné. Ty se oddělovaly ještě v podzemí a skládaly 

se do vytěžených šachet, čímž se zpevňovaly. Kromě zvýšené bezpečnosti došlo 

také ke zvětšení efektivity práce, jelikož se na povrch dopravovalo méně 

materiálu, který buď neobsahoval granáty, nebo nebylo efektivní je z něj získávat.  

Pro zvýšení stability byly také mezi jednotlivými podmoly nechávány celíky (což 

jsou něco jako opěrné sloupky), které byly vždy vytěženy až jako poslední. [2] 
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Obrázek č. 3: Dobývání granátů v podmolech [2] 

 

Jsou známy i případy, kdy byly granáty těženy pod úrovní potoka a 

prosakující voda byla odváděna vodní pumpou.  

K osvětlení byly před zavedením elektřiny používány především svíčky a 

kahany, což vzhledem k omezenému větrání bylo velmi nebezpečné a byly časté 

případy udušení.  

Po vydobytí podmolu byly šachty a všechen prostor pečlivě založen 

vydobytým materiálem, aby nedocházelo k propadům a nezničila se tak půda 

vhodná pro zemědělské využití. [2] 

Po vytěžení materiálu a jeho transportu na povrch bylo potřeba jej upravit, 

aby došlo k nahromadění granátů. Nejčastější metodou bylo promývání na sítech 

– tz. pláchnutí. Další, méně často využívaná metoda byla separace pomocí 

primitivní ruční sazečky. Tento způsob spočíval ve zvláštním natřásání síta 

ponořeného do vody, při kterém se oddělovaly granáty od jaloviny.  
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Úprava materiálu se prováděla v místě těžby jen velmi výjimečně. Většinou 

se vytěžený materiál dopravoval k vodním tokům, jelikož pro zmíněné metody bylo 

potřeba poměrně velké množství vody. [2] 

Příkladem uvádím úpravu granátonosné suroviny jak údajně probíhala na 

panství Lobkoviců.  

Celý proces probíhal tak, že v prvním kroku se do vodního toku umístil 

dřevěný truhlík, do nějž umístil dělník (proplachovač) surový materiál. Ten se 

samovolně pomocí protékající vody postupně zbavoval hlíny a jílu. Proplachovač 

jej promíchával lopatou, aby tak proces urychlil. Druhý krok spočíval v umístění 

koncentrátu do speciální nádoby – škopíčku. Tato nádoba měla dno vyrobené 

z drátu a to tak, aby vznikaly obdelníkové otvory o rozměrech přibližně 4x1,5 mm. 

Obdelníkový tvar zaručoval velké množství izometrických zrn velikosti nad 1,5 

mm. Většina zploštělých zrn propadlo a tak se v koncentrátu zvýšil obsah granátů, 

které jsou v naprosté většině izometrického tvaru. Tento koncentrát postupoval do 

třetího a posledního stupně úpravy, kterým bylo ruční třízení, prováděné většinou 

ženami a dětmi, kteří vybírali pouze klenotnicky zpracovatelná zrna. [2] 

Později byly vyvinuty metody, umožňující využívat i menší zrna, které 

nebylo možno brousit. Tyto menší granáty se upravovaly v tz. tromlech, což byly 

pomalu se otáčející dřevěné válce, které se naplňovaly drobnými granáty a 

brusnou látkou. Brusná látka byla za čas nahrazena látkou hladící a tu posléze 

vystřídala látka leštící. Všechny tři přídavné látky byly rozpuštěné ve vodě. Po 

několika týdnech byly kameny dostatečně upravené, aby se mohly provrtat a 

používat na dekorační účely. [23] 

 Tyto metody a způsoby těžby se pravděpodobně využívaly až do poloviny 

dvacátého století, kdy je nahradila povrchová těžba.  
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4. Výskyt a ložiska granátu v České republice 

Nejznámější ložiska českého granátu se u nás nacházejí 

v severozápadních Čechách na jižních svazích českého středohoří. Hlavním 

důvodem koncentrace granátonosných hornin je nebývalá vulkanická činnost, díky 

které se horniny dostaly do nejsvrchnějších částí litosféry. Tyto vyzdvižené horniny 

začaly zvětrávat a tak se granát dostal do svahovin a štěrků. [10] 

Hlavním zdrojem pyropů a dalších granátů v Českém Středohoří je 

Linhorka u Starého (Na obrázku č. 4 označená jako A). Obec Staré je poměrně 

malá vesnička asi 2 km severně od Třebívlic. Pyropy v této oblasti pocházejí ze 

sopouchů, kterými byla hornina vyzdvižena na zemský povrch. Tento fakt potvrzují 

provedené zkušební geologické vrty, jejichž jádra můžeme do dnes spatřit 

v Národním muzeu v Praze. Granáty jsou obsaženy v hornině zvané serpentinit, 

kde je jejich obsah poměrně velký. Serpentinit má lahvově zelenou barvu a 

všechny v něm obsažené granáty jsou obaleny zřetelnou mezivrstvou. Po 

vynesení horniny na zemský povrch došlo postupně k zvětrávání a přesouvání 

granátů vlivem přírodních vlivů. Množství granátů můžeme nalézt v údolí potoka 

Granátka (Na obrázku č. 4 označená jako F). Je zde předpoklad, že granátová 

zrna se vyskytují po celé délce potoka. Granátonosná vrstva je podložím ornice a 

tak se nezanedbatelné množství granátů dostává do svrchních vrstev, a to 

především orbou. Další důležité místo s velkým výskytem pyropů začíná v sedle 

mezi Kuzovem (Na obrázku č. 4 označen jako B) a Blešenským vrchem. Odtud se 

granátonosný pruh táhne kolem Podsedického potoka, přes Podsedice a dále 

k Libochovicím. Plocha výskytu granátů se odhaduje na 70 kilometrů čtverečních. 

[9] 
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Obrázek č. 4: Mapa území s velkým výskytem granátů [9] 

 

V celé oblasti je možno hledat granáty jak na polích, tak v potoce. Pokud 

chceme hledat granáty a nenamočit se při tom, jsou vhodné podmínky především 

na jaře, než začne růst vysoká vegetace. Na místech, kde je ornice světlá, 

můžeme kromě granátů najít také drobné schránky druhohorních živočichů. 

Především mořských ramenonožců. Jejich velikost je do 10 mm, ale za to jsou 

často velmi dobře zachovalé. Přes léto si můžeme vyzkoušet rýžování v potoce 

(na obrázku č. 4 označen jako I), kde kromě granátu můžeme najít i jiné těžké 

kovy jako rutil, ilmenit, beryl, topaz, safír a dokonce je několik případů, kdy zde byl 

nalezen diamant. Pyropy se zde vyskytují většinou ve velikostech do 5 mm, 

výjimečné můžeme nalézt ale i větší.[9] 

V současné době se pyropy těží v lomech západně od Podsedic. Těžba 

zde byla znovuobnovena v roce 1959 [9, 10]. Předmětem těžby jsou čtvrtohorní 

štěrkové nánosy. V sedmdesátých letech dvacátého století zde byly prováděny 

poměrně rozsáhlé geologické průzkumy, které ukázaly, že víc jak polovina 

produktivních štěrků již byla vytěžena. Podle tehdejších odhadů zbývalo asi 800 

tun pyropu. Bohužel jen několik málo procent s tohoto množství bylo označeno 

jako ekonomicky využitelné zásoby.  
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V současnosti se těží na ploše asi 1,5 ha, a to v povrchové otvírce. Pyropy 

jsou koncentrovány ve dvou několikacentimetrových vrstvičkách, které tvoří štěrk. 

Tyto vrstvičky jsou překryty několika metry (3-5) jílovité zeminy. Denní těžba se 

pohybuje někde kolem hodnoty 200 tun štěrku s průměrným obsahem asi 12-13 g 

na tunu, takže se denně vytěží kolem 2,5 kg pyropu. Vytěžený štěrk se prosívá na 

sítech 200 a 60 mm. Frakce pod 60 mm se promývá a dále třídí na frakce 2-8 mm, 

které se považují za produktivní. Tato frakce se dále upravuje a dělí podle hustoty. 

Koncentrát je odvážen do turnovského družstva Granát, kde dochází k ručnímu 

třídění. Všechen odpad je následně vracen na místo těžby a využívá se při 

pozdější rekultivaci vytěžených ploch a obnovu zemědělských ploch. [11] 

Další známé ložisko leží v okolí obce Vestřec, vzdálené 3 kilometry od 

Hostinného. Bylo objeveno v letech 1986-1988 vyhledávacím průzkumem a 

těženo od roku 1994 až do roku 2009. Pyropy se vyskytovaly v jílovito-balvanitých 

štěrcích a štěrkopíscích o mocnosti 10 cm až 2,5 m. Průměrná mocnost skrývky 

byla přitom asi jen 1,2 m. Existují ukazatelé k tomu, že zdejší pyropy byly 

v minulosti již jednou plavané a byly sem transportovány z prostoru dnešního 

Českého středohoří, kde byly původně vytěženy. Ve středověku probíhala těžba 

na mnohých dalších místech, například v okolí Kolína, ale zde měla jen lokální 

význam. Navíc jsou hadce obsahující pyropy rozšířeny na mnohých místech 

českých masívů, jako například Křemže, Rožná aj. V těchto místech však většinou 

kvalita nedosahuje drahokamových parametrů. [10,12]  

Důležité je ale podotknout, že s výjimkou krátkodobé lomové těžby 

granátovců ze skarnu u Pernštejna se v České republice těží výhradně šperkové 

granáty. Granáty pro průmyslové využití u nás zatím více těženy nebyly. [23] 

5. Průmyslové využívání granátů 

Nejčastěji se granát využívá jako abrazivo, nicméně v dnešní době jsou 

známy i další způsoby používání. 
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5.1. Granát jako abrazivo  

V průmyslové výrobě se využívá poměrně široký sortiment abraziv, ať se 

již jedná o umělá nebo přírodní abraziva. Mezi umělá patří například velmi často 

elektrokorund, karborundum a karbid boru.  Všechny tyto syntetické suroviny mají 

velkou tvrdost a řezné schopnosti. Během jejich využívání v procesu broušení a 

lapování ale dochází k obrušování aktivních hran jednotlivých zrn, což způsobuje 

jejich otupování a znehodnocování pro další využití.  Jiné vlastnosti má další 

umělé abrazivum – syntetický safír. Pro abraziva se používají pouze odpady 

vznikající u zpracování safírových monokrystalů. Jeho zrna se při obrušování 

neotupují, ale dochází u nich ke štěpení, což způsobuje, že si zachovávají svou 

ostrost. Tomuto procesu se říká samozjemňování. Kromě zmíněných abraziv se 

při opracovávání měkčích materiálů využívá také drcené sklo. [1] 

Z přírodních surovin mají vhodné vlastnosti například břidlice, pazourek, 

pemza, pískovec, korund a diamant. Významné místo mezi přirozenými abrazivy 

zaujímá také granát, který dosahuje tvrdosti 7-7,5 Mohsovy stupnice. Často platí 

fakt, že vlastnosti, díky kterým patří drahé kameny, mezi drahé kameny je činí 

velmi dobře technicky využitelnými. [1,24] 

Granáty jsou primárně těženy pro využití ve šperkařství. Při úpravě ale 

dochází k velkým ztrátám materiálu, který je pro šperky nevhodný (především pro 

malou velikost). I při samotném broušení a jiných úpravách vhodných zrn dochází 

k velkým ztrátám. Výsledkem toho je, že světový brusný průmysl využívá asi 90% 

produkce granátů pro výrobu brusných papírů, pláten, kotoučů a lapovacích past 

nebo prášků. Tyto výrobky využívá především dřevozpracující (nábytkářský) 

průmysl, ale také průmysl kožedělný, sklářský a nejrůznější odvětví průmyslu 

strojírenského. Značnou výhodou je fakt, že během obrábění a broušení 

nedochází k zahřívání a proto jsou často využívány v případech, kdy je 

opracovávána teplem poškoditelná látka (nejčastěji dřevo), jelikož nedochází ke 

spálení.  Při výrobě brusných kotoučů aj. se jako spojovací materiály používají 

například oxid hořečnatý a chlorid hořečnatý. [30] 
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Lapováním se nazývá jemná povrchová úprava, která je někdy 

označována také jako hlazení. Při obrábění kovů (například opracovávání 

vnitřních částí válců výbušných motorů) je často lapování poslední a konečná 

úprava. [22] 

Obecně se dá říct, že volné brusivo se nejčastěji využívá při opracovávání 

umělých hmot. Sklo a dřevo se nejčastěji upravuje brusnými kotouči a 

dokončovací práce na povrchu především dřevěného nábytku a podobného 

materiálu se provádějí brusnými plátny a papíry. Lapovací a leštící pasty mají 

význam například při opracovávání povrchů čoček optických přístrojů 

(dalekohledy, mikroskopy nebo fotoaparáty) nebo při úpravě povrchů zrcadel. [22] 

  K výrobě abraziv se většinou využívají pouze granátové odrůdy pyrop a 

almandin, jelikož ostatní druhy málokdy vyhovují průmyslovým požadavkům.  

V minulosti se granát využíval především pro výrobu brusných papírů, 

pláten a lapovacích past. V některých odvětvích průmyslu, jako je například 

dřevozpracující průmysl, byl granát nenahraditelný. [3,6] 

Jelikož se v Čechách až na výjimky těžil pouze šperkový granát, všechno 

granátové brusivo, které se používalo ve sklářském, nábytkářském a jiném 

průmyslu, bylo z dovozu. Přitom jeden z našich výrobců brusných nástrojů – 

Závody na výrobu karborundu v Benátkách nad Jizerou, testoval v letech 1996-97 

brusné vlastnosti granátických skarnů pocházejících především od Kutné Hory, ale 

i dalších lokalit. Výsledky byly vesměs kladné. Bohužel k průmyslovému využití 

této granátonosné suroviny tehdy nedošlo kvůli technologickým problémům, které 

nastaly při výrobě brusných pláten a papírů. Značným problémem bylo například 

nedostatečné množství drobných pyropů. [23] 

V letech 1974-75 probíhaly další testy a průzkumné práce, především 

v Českém středohoří. Uvažovalo se o získávání a využívání drobných granátových 

podílů, které se zatím dostávaly do odpadů v podobě kalů. Byly provedeny 

zkoušky a zjištěno, že na každou tunu granátů velikosti nad 2mm připadá asi 1,8 

tuny granátů zrnitosti 1-2mm, a 3,4 tuny granátů zrnitosti pod 1mm ale nad 

0,5mm. [23] 
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V posledních letech, kdy docházelo k modernizaci a vývoji v různých 

odvětvích průmyslu se začal granát využívat i jinak. Příkladem můžeme uvést 

metodu tryskání. Tato metoda povrchové úpravy materiálu byla dříve známá jako 

pískování. Název vznikl od jediného dříve používaného abraziva – písku. 

V současnosti byl písek většinou nahrazen modernějšími materiály (umělý korund, 

ocelová drť, granát…) a tak byl název metody přejmenován na tryskání.  Obecně 

můžeme říct, že tryskání je proudění abraziva na materiál, který má být 

opracován. Jelikož je abrazivní materiál pod velkým tlakem, způsobuje povrchové 

porušení materiálu (tz. matování). Tímto procesem můžeme upravovat téměř 

jakýkoli materiál (sklo, dřevo, plasty, kovy…) [3,6] 

Tryskání je vhodná metoda například při opracovávání malých nebo složitě 

tvarovaných povrchů, kde by bylo například broušení velmi složité a 

problematické. Často se touto metodou upravují zoxidované povrchy. Jako příklad 

může sloužit letecký a lodní průmysl, kde je běžné používání méně kvalitních 

granátů na opracovávání materiálů tryskáním. [28] 

Dnešní dodavatelé abraziv pro tryskání doporučují granát především při 

odstraňování okují a barev. Granátová zrna jsou třikrát až čtyřikrát účinnější než 

původně používaný křemenný písek. Dále pak pro úpravu kovových materiálů 

před další povrchovou úpravou, kterou může být například chromování, zinkování 

nebo metalizace. V posledních letech se granát stále více využívá při otryskávání 

kamene, betonu a dalších stavebních materiálů, stejně jako fasád a obkladů. 

Zajímavou aplikací tryskání granátů je proces zvaný anti-graffiti. Jde o využití 

tryskání granátového abraziva při odstraňování grafitů z nejrůznějších povrchů. 

Tato metoda je moderní odpovědí na vandalství. [4] 

Další aplikací granátu jako abraziva je řezání vodním paprskem. Jedná se 

o poměrně novou metodu dělení materiálu. Při řezání dosahuje tlak hodnot kolem 

5000-6000 barů, což vede k velké efektivnosti procesu. Velkou výhodou je fakt, že 

se řezaný materiál nezahřívá a tudíž nedochází k jeho poškozování. Princip 

metody je poměrně jednoduchý. Ve směšovací komoře dojde ke smíchání 

kapalného média (voda) a abraziva. Tato směs pak tvoří řezací paprsek. Celý 

aparát je znázorněn na obrázku č. 5.  
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Například ve Spojených státech amerických je řezání vodním paprskem 

nejčastější využívání technického granátu a spotřebuje se k němu přibližně třetina 

průmyslových granátů. Některé firmy využívají přírodní pyrop s příměsí olivínu, u 

jiných se můžeme setkat s pyrop-almandinovým koncentrátem. Používaná zrnitost 

abraziva se většinou uvádí Mesh 80-100 (0,177-0,149 mm), větší zrna jsou 

využitelná pro tryskání, menší pak k výrobě leštících a lapovacích past. Kromě 

řezání se vodní paprsek může také využívat k obrušování. Jde o progresivní 

metodu, jejíž využití se stále zvyšuje. [5,7,8,22,24,26] 

 

Obrázek č. 5: Zařízení pro řezání vodním paprskem [5] 

 

Pro představu uvádím procentuální znázornění využívání granátu 

v průmyslu (USA v roce 2012) – řezání vodním paprskem (35%), brusná média 
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(30%), granule pro vodní filtraci (20%), abrazivní prášky (10%) a zbytek (5%). [24] 

Všechny hodnoty jsou znázorněny v koláčovém grafu na obrázku č. 6.  

 

Obrázek č. 6: Využívání technického granátu v USA – 2012 [24] 

5.2. Další průmyslové využití granátů 

Další zajímavé použití granátů je v oblasti techniky, kde se využívá pro 

funkci ložiska, především v jemné mechanice. Jako konkrétní případy mohu uvést 

například hodinky nebo kompas. [1] 

6. Další využití technického granátu 

Mezi další využívání technického granátu patří například použití při 

protismykových úpravách na vozovkách a přechodech. K tomuto účelu se využívá 

hrubozrnnější granátová drť. Dále se používá pro zpevňování svrchních vrstev 

dlaždic a schodů, především na silně frekventovaných prostorách jako jsou 

obchodní domy, divadla, nádraží a letiště. Toto využívání granátové suroviny 

můžeme vidět především ve Spojených státech amerických a v severských 

evropských zemích.  

Někdy se také můžeme setkat s uplatněním granátů v mechanických 

filtrech, kde nahrazují křemičitý písek. Pomocí drcení můžeme snadno docílit 

ideální zrnitostní skladby. Základní výhodou je mnohem bezproblémovější 
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recyklace než u křemičitého písku. Pokud se chceme zbavit organických nečistot, 

používáme vysoké teploty a filtrační náplň žíháme, aby se všechny organické 

usazeniny a jiné látky spálily. Při žíhání křemičitého písku dochází k praskání zrn 

(následkem změny morfologie), tím se mění zrnitostní složení. Na rozdíl od písku 

se granátové filtrační médium vůbec nemění. Navíc je třeba větší objem písku než 

granátů, proto se toto filtrační médium často uplatňuje především u mobilních filtrů 

(hlavně v USA, Japonsku a Austrálii). 

Velmi zvláštní pokusy s využitím granátů proběhly v sedmdesátých letech 

ve sklárnách ve Škrdlovicích na Moravě a Chřibské v Podkrušnohoří. Jednalo se o 

nápad I. Turnovce a J. Žertové o využití drobných granátových zrn při výrobě 

ozdobného skla. Granáty jsou při tomto procesu zatavovány (nabalovány) do skla. 

Pro tyto pokusy byl využit pyrop, jelikož se vycházelo s toho, že je ze všech 

granátů nejstabilnější. Bez mechanického porušení jsou zrna pyropu schopná 

odolat tepelným šokům do teplot přesahujícím 1000 stupňů Celsia. Protože teplota 

skloviny většinou nepřesahuje tuto hodnotu, byl pyrop ideálním adeptem na 

využití. Granátová zrna se do skla zapracovávala tak, že se nabrala na sklářskou 

píšťalu sklovina, pak následovala granátová zrna a na ně opět vrstva skloviny. 

Výsledným efektem je optické zvětšování zrn. Kolem nich jsou někdy poměrně 

rovnoměrně rozložené bublinky, které ale nemají na konečný vzhled žádný 

negativní vliv. Větší problém mohou způsobovat velké a nerovnoměrně 

dispergované bubliny, vznikající většinou rozkladem doprovodných složek 

granátu, především zirkonu a aragonitu. S tohoto důvodu je velmi důležité, aby 

granátová surovina byla velmi čistá, bez doprovodných složek, což je poměrně 

náročně proveditelné. Před vlastním procesem je vhodné granáty ohřát na 500 °C. 

Dokonce je možné granáty zatavovat do tenkostěnné skloviny, takže s jejího 

povrchu částečně vystupují. Tyto metody se v současnosti používají na Střední 

průmyslové škole sklářské v Železném Brodě při výrobě šperků. [23] 

Granátů lze využít také jako geologických indikátorů. Tato metoda se 

používá například při hledání vhodných nalezišť diamantů. Ačkoliv většina granátů 

vzniká poměrně mělce pod povrchem, některé vznikají ve větších hloubkách a na 

zemský povrch se dostávají sopečnými erupcemi. Při těchto výbuších se na 
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povrch vynesou kusy zemského pláště nazývané Xenolithy. Ty jsou zdrojem 

většiny diamantů, nalezených na zemském povrchu nebo v jeho blízkosti. Kromě 

diamantů obsahují Xenolithy i granáty, které se zde vyskytují v mnohonásobně 

větších koncentracích než diamanty a navíc bývají i značně větší, takže je 

mnohem efektivnější vyhledávat granáty než přímo diamanty. Tyto granáty jsou 

navíc odlišné od obyčejných, vzniklých u povrchu, a proto je možné je využívat 

jako indikátorů diamantů. Stejně jako u obyčejných granátů i tyto se nacházejí 

v horninách, které časem erodují a dochází k jejich přesunům, například do 

vodních toků, kde s nimi posléze můžeme nalézt i diamanty. Tato metoda byla 

využitá v Kanadě, kde se naleziště diamantů našlo pomocí granátové „stopy“, 

vzniklé posunem ledu. [24] 

7. Zdroje abrazivních granátů ve světě 

Ačkoliv je granát poměrně rozšířeným přírodním minerálem, velkých 

ložisek, které by byly rentabilní je poměrně málo. To je způsobeno nízkou 

koncentrací granátu, kvůli které se těžba často nevyplatí. Většina významných 

světových ložisek je almandinových, ačkoliv pro praktické průmyslové využití by 

byly použitelné i jiné druhy granátů. Velké množství ložisek můžeme nalézt v USA, 

především v New Yorku, Severní Karolíně, Montaně a Kalifornii. Velké množství 

nalezišť se nachází také v Kanadě, Rusku, Španělsku a Norsku. Ve Španělsku se 

těží granát z náplavů, jeho kvalita je však nižší, stejně jako v Norsku. Pyropy 

srovnatelné s našimi českými granáty můžeme nalézt ještě v Arizoně. Arizonské 

pyropy ale nejsou tak čisté jako naše. Další srovnatelné granáty se těží 

v Mongolsku. Tyto granáty dosahují mnohem větších rozměrů než české.  

Mezi méně důležité státy, ve kterých se ale i tak těží značné množství 

abrazivních granátů patří například Německo, Japonsko nebo Indie. Pyropy 

z Jihoafrické republiky nebo z Jakutska mají poměrně nízký obsah Cr2O3, což má 

za následek spíš rezavou barvu. [10,21,22] 
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8. Charakteristika významných členů granátů  

8.1. Almandin 

Je nejobvyklejší člen pyralspitové skupiny granátů. Synteticky vyrobený 

almandin je čirý a můžeme ho charakterizovat chemickým vzorcem 

FeII
3AlIII2(SiO4)3. U přírodních almandinů je barva většinou závislá na množství 

FeIII.  

Původ jména je pravděpodobně odvozen od označení Carbunculus 

Alabandicus (červený kámen Alabandský), podle naleziště poblíž města Alabanda 

v Malé Asii, kde byl objeven již ve starověku a od středověku se zde těží.  

 

Obrázek č. 7: Almandin [33] 

 

Nejčastější barevná variace je červená s fialovým odstínem, může být ale 

také hnědočervená. V nejstarších dobách se cenily především kameny s fialovým 

odstínem.  

Almandiny jsou většinou průsvitné nebo průhledné se skelným až matným 

leskem.  
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Typicky se vyskytuje v některých metamorfovaných horninách, méně hojný 

je pak v některých typech granitů, častěji v žulových pegmatitech. Dá se říct, že je 

typickým minerálem regionálně metamorfovaných jílovitých sedimentů a zonálním 

nerostem progresivní metamorfózy. Naopak chybí téměř vždy za podmínek 

kontaktní metamorfózy. Nachází se často ve svorech, rulách, chlorotických 

břidlicích, granulitech a jiných krystalických břidlicích. Při zvětrávání hornin se 

většinou hromadí v rozsypech, kde se v podobě zrn těží a dále zpracovává. 

Granáty, které pocházejí z metamorfovaných hornin, často vykazují nepravidelnou 

anizotropii tvrdosti. Klenotnicky zpracovatelné krystaly (valouny) jsou poměrně 

velké a vzácně si drahokamovou kvalitu zachovávají i kameny značných rozměrů.  

Almandiny mívají nezřídka barvu zaměnitelnou s pyropy, takže často 

dochází k záměně. Navíc pyrop i almandin patří do skupiny pyralspitů, takže může 

docházet jejich částečnému mísení. Vizuální rozlišení je prakticky nemožné. 

K přesné determinaci je nutno použít chemickou analýzu, rentgenovou difrakci 

nebo jinou instrumentální identifikační metodu. Jelikož jsou tyto metody 

destruktivní, u broušených kamenů je nutné se spoléhat na méně přesné metody 

měření, zaměřené například na index lomu světla, hustotě nebo na absorpčním 

spektru. [2] 

Nejrozšířenějšími inkluzemi v almandinech jsou především apatit, biotit, 

chalkopyrit, ilmenit, křemen, muskovit, plagioklasy, rutil, sfalerit, titan a zirkon. 

Pokud je přítomno určité množství rutilu v kombinaci s vhodnou formou 

krystalografické orientace, může vzniknout asterizmus, což znamená, že ve 

vhodně vybroušeném kamenu ve tvaru čočkovce se v odraženém světle objeví 

zářící hvězda (viz. obrázek č. 8.). [16] Čtyřcípá hvězda vzniká, pokud jsou jehlice 

rutilu paralelní s plochami dvanáctistěnu, šesticípá hvězda se objevuje, pokud jsou 

jehlice rutilu paralelní s plochami osmistěnu. Tyto almandiny jsou hojné především 

v Indii a USA. U červenohnědých almandinů, se můžeme výjimečně setkat 

s jevem zvaným kočičí oko, který způsobují přítomné jehlice či vlákna sillimanitu. 

Almandiny drahokamové kvality se v dnešní době těží především v Indii (náplavy 

v Džajpuru), Tanzánii nebo Madagaskaru. [2,36] 
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Obrázek č. 8: Asterický almandin – šesticípá hvězda [2] 

 

8.2. Andradit 

Pro chemicky čistou formu je charakteristický vzorec CaII
3FeIII

2(SiO4)3. 

Většinou bývají celistvé a kusovité. Přírodní andradity jsou většinou zbarvené do 

hnědé, hnědožluté až rudé barvy. Jiné odstíny barev jsou způsobeny příměsí 

trojmocného železa v oktaedrické koordinaci, titanem nebo jinými kovy. Zelená 

drahokamová odrůda andraditu se nazývá démantoid, žlutá pak topazolit. Zelené 

zbarvení démantoidu způsobuje malé množství trojmocného, oktaedricky 

koordinovaného chromu. Toto zbarvení je možné vylepšit žíháním. Další odrůda 

andraditu se nazývá melanit. Ten dostal název z řeckého melanos, což znamená 

černý. Jak již název napovídá je černý nebo tmavohnědý. Toto zbarvení 

způsobuje přítomnost titanu. Kvůli jeho zbarvení byl využíván pro výrobu 

smutečních šperků. Tuto odrůdu můžeme nalézt především v sopečných 

horninách, jako jsou fonolity. Mezi známější naleziště patří například Vesuv u 

Neapole. [1,21,40] 
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Samotný andradit byl pravděpodobně pojmenován po portugalském 

mineralogovi J. B. dˇAndrada e Silva, který se kolem roku 1800 zabýval studiem 

granátů.  

 

Obrázek č. 9: Almandin [33] 

 

Andradit je typickým minerálem Fe-skarnů a erlanů. Skarn bývá většinou 

tmavá hornina s červenohnědým až zeleným odstínem. Obecně můžeme skarny 

označit jako metamorfované vápeno-silikátové horniny, které vznikají 

metamorfózou vápnitých nebo slínitých hornin, případně přeměnou železných rud 

nebo bazických efuzivních hornin.[14] Erlan je kontaktně metamorfovaná hornina, 

většinou vápenato-silikátové rohovce a pyroxenové ruly. [32] 

Často je ve skarnech a erlanech doprovázen magnetitem, pyroxenem, 

epidotem, titanitem, amfibolem a turmalínem. Může se vyskytovat i v jiných 

metamorfovaných horninách jako jsou serpentinity a chlorotické břidlice. 

Výjimečně se můžeme setkat s melanity (Ti-andradity) v alkalických vyvřelých 

horninách (například ve fonolitu, jinak známém jako znělec - je to výlevná hornina 

šedé až šedozelené barvy. Rozpadá se na desky, které při úderu kladivem 

vydávají zvonivý zvuk (odtud pochází název) nebo v některých metamorfovaných 

vyvřelinách. [17] 
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Pro zelenou odrůdu andraditu (démantoid) jsou typickými inkluzemi 

chryzotil (serpentinový azbest), aktinolit nebo chromit. V ruském Uralu bývají 

nacházeny zvláštní démantoidy, ve kterých tvoří inkluze úkaz zvaný koňský ocas. 

Ten vzniká inkluzí chromitu v jeho středu a inkluzí vláknitého chryzolitu, který 

vytváří žíně.  

Na andraditech můžeme někdy pozorovat vzácné optické jevy, jako 

například iridiscenci, což je vznik zvláštních duhových barev na plochách 

krystalových tvarů. Tento efekt vzniká interferencí částečně a úplně odraženého 

světla. Částečně odražený paprsek světla projde jen velmi malou částí krystalu a 

odráží se těsně pod povrchovou částí. Druhý paprsek se odráží od povrchu. 

K částečnému odrazu dochází na velmi tenkých zónách, které musí být navíc 

pravidelní a úzké. Mechanizmus interference je velmi blízký interferenci na 

mýdlové bublině a velmi odlišný od mechanismů u jiných kamenů jakou jsou 

například ohnivé opály. [2] 

Velmi vzácně se můžeme u andraditů setkat s jevem kočičího oka, který je 

obvyklý především u almandinů. Tento jev se vyskytuje v zelené odrůdě a 

způsobuje ho přítomnost inkluzí paralelních jehlic chryzolitu. U démantoidů je 

znám také efekt zvaný barvoměna a to ze žlutohnědé na pastelově zelenou.  

Mezi nejznámější naleziště tohoto typu granátů patří Ural v Rusku (jak 

démantoidy tak topazolity), severní Itálie (topazolity), Namibie a Madagaskar 

(démantoidy). [2] 

8.3. Grosulár 

Teoretický chemický vzorec grosuláru je CaII
3AlIII2(SiO4)3. Patří stejně jako 

andradit do ugranditové skupiny granátů.  První nalezený grosulár pochází 

z povodí Ruské řeky Viljuj (Sibiř). Tento kámen byl popsán roku 1811. Název 

pochází z odborného názvu pro angrešt (Ribes grossularia), jelikož má často 

podobnou barvu jako toto ovoce. Přesněji z barev převažují žlutá a červená, 

nicméně se ale často můžeme setkat s bílými, červenými, hnědými, černými i 

čirými grosuláry. Příkladem výskytu klasického angreštově zeleného grosuláru je 
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Srí Lanka nebo Rusko (Jakutsko), kde se vyskytují až 20 mm velké průsvitné 

dvanáctistěny. 

 Důležitou odrůdou je na železo bohatý hesonit, jehož název je 

odvozeninou z řeckého slova esson, což znamená malý. Tento fakt poukazuje na 

jeho nižší cenu vzhledem k velmi podobnému zirkonitu - hyacintu. Hlavními 

nalezišti obou těchto podobných kamenů jsou rýžoviště na Srí Lance. Zde dochází 

často k jejich záměně, jelikož jsou na první pohled k nerozeznání. [2,40] 

 

Obrázek č. 10: Grosulár [33] 

 

Grosulár se většinou vyskytuje ve formě nepravidelných zrn, ale stejně tak 

může být i kusový nebo dokonale vykrystalizovaný. Je to typický nerost vznikající 

na kontaktu karbonátových hornin a granitů. Méně často může vznikat i u jiných 

kontaktně i regionálně metamorfovaných hornin. Nejčastější doprovodné minerály 

jsou kalcit, diopsid, magnetit, vesuvian, wollastonit a další.  

Obvykle můžeme grosulár najít v kontaktních mramorech a erlanech, 

většinou ve formě červeného hesonitu. V České republice jsou naleziště hesonitů  
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například - Vycpálkův lom nebo Boží vrch, bohužel grosuláry tohoto typu jsou u 

nás jen v klenotnicky nezpracovatelné kvalitě.  

Velmi vzácná a zajímavá odrůda grosuláru je smaragdově zelený tsavorit 

(často se můžeme setkat s názvem tsavolit, oba názvy jsou platné, ale častěji se 

používá první varianta). Jeho fascinující barvu má za následek obsah VIII nebo CrIII 

v oktaedrické pozici. Tento kámen dostal jméno podle národního parku Tsavo, 

který se nachází na hranicích Keni a Tanzanie. Zde jsou známá naleziště 

tsavoritu, který se tady nachází v krystalických břidlicích. Cr-grosuláry se vyskytují 

například v Jihoafrické republice (v některých typech metamorfovaných hornin). 

Jsou také zelené, ale tvoří masivní neprůhledné agregáty. 

Typické inkluze v grosulárech jsou apatit, kalcit, diopsit nebo pyrit. 

Zajímavostí je, že některé druhy grosulárů (hlavně tsavority), vykazují slabou 

oranžovou nebo žlutou luminiscenci v ultrafialovém světle. [2] 

   

8.4. Hydrogrosuláry 

Tato řada minerálů bývá často označována i jako hydrogranáty. 

Hydrogrosuláry jsou granátům velmi podobné. Podstatný rozdíl je v přítomnosti 

značného množství hydroxylové skupiny (OH-) v  chemickém vzorci. Můžeme je 

charakterizovat obecným vzorcem AII
3B

III
2(SiO4)3-x(OH)4x.  

Pro Českou republiku významným koncovým členem této řady je hibschit 

s chemickým vzorcem CaII
3AlIII2(SiO4)3-x(OH)4x kde x =0,2-1,5. Byl pojmenován po 

profesorovi mineralogie a petrografie J. E. Hibschovi, který studoval horniny 

Českého středohoří. Hibschit bývá bezbarvý, bílý nebo nažloutlý 

s mikrokrystalickou nebo celistvou strukturou, výjimečně může být i drobně 

krystalizovaný. Vyskytuje se ve skarnech a rodingitech (rodingit patří stejně jako 

skarn mezi vápenosilikátové horniny) [18], ale především jako produkt středně 

temperovaných kontaktních metamorfóz. První popsaný hibschit pochází 
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z Mariánské hory u Ústí nad Labem, odkud byl v roce 1905 popsán F. Cornym. 

Toto místo patří stále mezi typické lokality tohoto minerálu. 

Dalším významným koncovým členem hydrogrosulárové řady je katoit 

s chemickým vzorcem CaII
3AlIII2(SiO4)3-x(OH)4x kde x= 1,5-3,0. Ze vzorce můžeme 

odvodit, že jde o hydrogrosulár v němž je obsah grosulárové složky pod 50%. 

Nejčastěji se s ním setkáváme v podobě drobných zaoblených krystalků bílé barvy 

(případně mohou být bezbarvé).  Jméno vzniklo na počest doktora Akira Kato, 

dlouholetého předsedy Komise pro nové minerály Mezinárodní mineralogické 

asociace. [2] 

Mezi hydrogrosuláry se řadí také henritermierit (Ca3(Mn,Al)2(SiO4)2(OH)4), 

ačkoliv má mezi ostatními granáty poměrně zvláštní postavení. Jeho struktura 

není kubická jako u ostatních granátů, nýbrž krystalizuje tetragonálně. Protože se 

ale i tak granátům velmi podobá, bývá do této skupiny také zařazen. Je 

pojmenován po francouzském mineralogu Henrim Termierovi. 

 Klenotnické zpracování této granátové skupiny je omezené a většinou se 

z hydrogrosulárů vyrábí pouze drobné galanterní výrobky nebo kabošony (kámen 

vybroušený do kulata s dolní plochou rovnou). [17] Je to proto, že netvoří krystalky 

a jsou neprůhledné. Pro tyto účely se hydrogrosuláry těží v Jihoafrické republice 

(Rustenburg), Pákistánu a USA (Kalifornie). [2] 

8.5. Spessartin 

Spessartin patří do pyralspitové řady a můžeme ho vyjádřit chemickým 

vzorcem MnII
3AlIII2(SiO4)3. První známý výskyt v granitech byl v roce 1832 u 

Aschaffensburgu ve Spessartu v Bavorsku, odkud také pochází jeho název. Zde 

byl poprvé popsán F. S. Beudantem roku 1846. Stechiometricky čistý spessartin 

se v přírodě prakticky nevyskytuje. Většinou obsahuje více než 20% almandinové 

nebo pyropové složky, což způsobuje značnou proměnlivost barvy. Většinou jde o 

různé odstíny oranžové, kterou má za následek přítomnost MnIII v tetraedrické 

koordinaci. Spessartin se vyskytuje nejčastěji masivní a krystalizovaný, v zrnitých 

agregátech se s ním setkáváme jen zřídka. [2] 
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Spessartiny nejčastěji pocházejí s žulových pegmatitů, ale také z granitů, 

aplitů (magmatická hornina vázaná na granity podobného složení) [12] a z dutin 

ryolitů (složení odpovídá granitu, jsou bílé, načervenalé nebo nazelenalé, masivní, 

případně pórovité struktury). [14] Dále je můžeme nalézt v některých typech 

skarnů a v metasomatických horninách bohatých na mangan a vklíněných do těles 

intruzivních hornin (horniny vznikajících pod zemským povrchem). [2] 

 

Obrázek č. 11: Spessartin [34] 

 

Inkluze v spessartinech mohou být kapalné nebo dvoufázové a většinou 

závisí na podmínkách vzniku. 

Spessartiny se pro účely šperkařství těží například na Srí Lance, v Brazílii, 

Austrálii, Keni, Tanzánii, USA, Číně, Pákistánu a Afgánistánu.  Spessartiny těžící 

se v údolí Netlum v Kašmíru (na hranici Indie a Pákistánu) jsou často označovány 

podle místa těžby kašmirin. Další zajímavý název mají spessartiny vyskytující se 

v Namibii (řeka Kunene), které se zde těží pod názvem holandit, nebo mandarin 

garnet. [2] 
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8.6. Uvarovit 

Uvarovit je vzácným členem granátové řady, který se v klenotnictví 

nevyužívá. Především proto, že se v přírodě vyskytuje v nebrousitelných zrnech 

jen výjimečně přesahujících velikost 2 mm. Uvarovit se většinou nachází 

v asociaci se serpentinem, ultrabaziky, chromity a jinými horninami bohatými na 

chrom.  Asi nejvýznamnějším nalezištěm jsou Sarany u Bisersku na Urale 

v Rusku. Největší krystaly byly nalezeny ve Finsku (lokalita Outukump), jsou až 

několik centimetru velké, ale neprůhledné takže pro klenotnické účely 

nepoužitelné.  Jako první popsal uvarovit roku 1832 německý badatel H. von 

Hess. Pojmenován byl podle prezidenta ruské Akademie věd S. S. Uvarovi. [2] 

 

Obrázek č. 12: Uvarovit [33] 

 

8.7. Pyrop 

U nás asi nejznámější granát můžeme charakterizovat vzorcem 

Mg3
IIAl2

III(SiO4)3. Pro pyrop je typické částečné nahrazení MgII za FeII, v malém 

množství může být AlIII nahrazen CrIII. Tento typ granátu byl poprvé popsán roku 

1803 a pocházel s Českého středohoří.  Název pyrop vynikl s řeckého pyropos, 

což znamená ohnivé oko. Jméno vystihuje jeho sytou, ohnivě červenou barvu, 
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která po správném vybroušení krásně vynikne. Často se můžeme setkat 

s označením barva holubí krve.  Na tomto zbarvení se podílí chrom, který je 

přítomen v oktaedrické koordinaci. Zvláštností je, že typická pyropová barva 

vzniká pouze při dodržení určitého množství této příměsi. Hodnoty minima a 

maxima jsou přibližně 1,5-2,6 hm. % Cr2O3. Při menším obsahu chromu je barva 

pyropů výrazně světlejší, při větším obsahu zase přechází do hnědé nebo fialové. 

Kromě zmíněných barev mohou být pyropy také oranžové nebo bílé. [1,2,38,39] 

 

Obrázek č. 13: Pyropová zrna [33] 

 

U pyropů se můžeme setkat s podnázvy podle místa těžby. Příkladem 

může být třeba kapský rubín (Jihoafrická republika) nebo arizonský rubín (Arizona, 

Utah). Tyto kameny mají často velikost nad 10 mm, ale jejich barva je 

nehomogenní, což snižuje klenotnické využití a cenu. V některých místech se 

můžeme setkat se získáváním pyropu jako vedlejšího produktu při těžbě 

diamantů, většinou je ale jejich samotné získávání (bez nutnosti těžby) v těchto 

lokalitách neperspektivní.  

Ve světě se pyropy v klenotnické kvalitě vyskytují na nejrůznějších 

místech. Příkladem mohou být americké státy Colorado nebo Utah. Dále pak 
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diamantové pole v JAR, naleziště v Somálsku, Madagaskaru, Brazílii a mnoho 

dalších. Pyropy, které nedosahují dostatečné kvality, můžeme nalézt například ve 

Švýcarsku, Německu nebo Skotsku. [2] 

8.7.1. Geneze pyropu  

Nejvýznamnější výskyty pyropů jsou v peridotitech (u nás především 

pyroxenické). Peridotity řadíme mezi ultramafické magmatické horniny, pro které 

je typické velké množství tmavých minerálů (přes 90%). Obecně jsou bohaté na 

MgO a chudé na SiO2. Tvoří jednu z nejdůležitějších složek svrchního pláště. [13] 

Pyropy se vyskytují především v peridotitech, které obsahují 40-100% olivínu 

z celkového součtu hlavních tmavých (mafických) minerálů. Vznikají ve velkých 

hloubkách (60km a více). [19] 

Podtypem peridotitů jsou lherzolity. Ty se vyznačují přítomností obou druhů 

pyroxenů – klinopyroxenů a ortopyroxenů. Klinopyroxenů by měly lherzolity 

obsahovat minimálně 5%, orthopyroxeny vždy převažují. Kromě pyroxenů a 

olivínu obsahují lherzolity i čtvrtou fázi, která je nositelem hliníku. Podle této 

poslední fáze můžeme dělit lherzolity na plagioklasové, spinelové a granátické. 

Typ plagioklasový se většinou vyskytuje v mělkých patriích svrchního pláště 

v oceánských oblastech a pod mocnější kontinentální kůrou většinou zcela chybí, 

jelikož se zde vyskytují moc vysoké tlaky. Naopak spinelové a granátické lherzolity 

jsou typické pro pevninské lokace.  Většina pyropů je obsažena ve fragmentech 

granátických peridotitů. [2,14] 

Velké akumulace pyropových granátů se objevují v kimberlitech, což jsou 

vyvřelé horniny, které se skládají převážně se serpentinizovaného olivínu. 

(Serpentizace je děj, který probíhá pouze v případě pomalého vyzdvihování 

peridotitů, hlavní bezvodá minerální složka, kterou zde zastupuje olivín, je 

působením fluid za vyššího tlaku přeměňována na minerál serpentin) [13,15]. 

Jejich původ je ve spodní části zemské kůry, někdy i více než 150 km hluboko. 

V těchto horninách se často nacházejí značné množství diamantů. Většina pyropů 

v kimberlitových ložiscích má jen malý ekonomický význam, jelikož mívají velké 
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množství defektů a malou velikost. Proto se těží jen jako vedlejší produkt při těžbě 

diamantů a to také jen v některých případech. Příkladem je těžba v Jihoafrické 

republice, Arizoně, Utahu nebo Rusku (západní Jakutsko).  Pyropy těžené 

v Jakutsku odpovídají svým složením pyrop-almandinu (45-75% pyrop, 12-25% 

almandin, 25-30 % uvarovit; spessartin, grosulár a andradit jsou zde zastoupeny 

jen velmi omezeně).  Tyto granáty bývají zbarvené nejčastěji do fialovočervené, 

malinově červené, žluté, oranžové i růžové. Jakutské pyropy bývají trochu větší 

než pyropy z Českého středohoří. [2] 

 Pyropy, které se nacházejí v diamantonosných harzburgitových dunitách 

mají většinou fialovou až jahodově červenou nebo purpurovou barvu. Toto 

zbarvení je způsobeno poměrně vysokým obsahem Cr2O3 (7-14 hm. %) který je 

způsoben přítomností knorringitové složky, a nízkým obsahem CaO (1-3 hm. %). 

Podobně jsou na tom granátové inkluze v diamantech. Růžové, purpurové a 

oranžovočervené pyropy z lherzolitů jsou složením dosti podobné, jen obsahují 

méně Cr2O3 (1-12 hm. %) a více CaO (4 a více hm. %) [2] 

8.8. Směsné granáty 

Pro některé směsné granáty se používají speciální názvy, které sice 

nejsou s mineralogického hlediska přípustné, ale v klenotnické praxi se velmi 

často používají pro usnadnění orientace v obchodech (nakupující podle tohoto 

názvu poznají, o jaké barvy kamenů se jedná). Další názvy mohou vyjadřovat 

naleziště kamenů, což je také často důležitý fakt při nákupu.  Příkladem může být 

například jasně růžovočervený umbalit z povodí řeky Umba v Tanzánii. [2] 

Typickým příkladem směsných granátů jsou rhodolity. Tímto názvem se 

označují granáty, které svým chemismem tvoří přechod mezi pyropem a 

almandinem. Původně byla za barvu rhodolitu považována světle růžově červená 

s mírným fialovým odstínem. Toto zbarvení bylo velmi podobné barvě květu 

rododendronu, že dala jméno této odrůdě. Poprvé byly rhodonity popsány 

v Severní Karolíně.  V dnešní době se pojmem rhodolit označují prakticky všechny 
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stupně přechodu mezi pyropy a almandiny, proto vznikly další názvy pro jednotlivé 

typy rhodolitů. [20,29] 

Raspberry rhodolity mají své jméno podle čisté, velmi intenzivní purpurově 

růžové barvy, které připomíná barvu malin. Naleziště například v Tanzánii. 

Cranberry rhodolity byly nalezeny v roce 1998 v Britské Kolumbii 

v Kanadě. Pocházejí z granátonosných pegmatitů, kde tvoří krystaly přes 10cm 

velké. Jméno je odvozeno od anglického názvu pro brusinku. 

Cherry rhodolity byly poprvé nalezeny v povodí řeky Umba v Tanzánii. Jak 

již název napovídá, jejich barva je velmi intenzivně třešňově červená. 

Grape rhodolity jsou pojmenovány podle barvy červeného vinného moštu. 

Můžeme se také setkat s označením Orissa garnets. Typická naleziště se 

nacházejí v Indii, Madagaskaru a Tanzanii. [2] 

 

Obrázek č. 14: Rhodolit [35] 

 

Dalším příkladem směsných granátů je odrůda pyrop-spessartinu s malým 

množstvím almandinu zvaná malaya (používá se i malaia). Název pochází ze 
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svahilštiny a znamená prostitutka. Tento typ granátu se často nalézá v Tanzanii 

společně s rhodolitem. Dříve byl předmětem těžby pouze rhodolit a o malaya 

granáty neměli místní těžaři zájem. To se změnilo po příchodu zástupců 

klenotnické firmy, kteří tuto odrůdu dokázali náležitě ocenit.  Tyto granáty mají 

většinou barvu žlutohnědou, žlutorůžovou až skořicovou, medově hnědou, 

broskvovou a růžovou. Některé kameny jsou kvůli své barvě při obchodování 

zaměňovány za grosuláry.  Kromě zmíněných pojmenování se používají také 

názvy imperial malaya nebo champagne granát, to v případě, pokud pocházejí 

z lokality Bekili na Madagaskaru. [20,29] 

Crimson je karmínově červený malaya granát se záblesky do oranžova. 

Typická lokalita je Tiriri v Severovýchodní Tanzánii. [2] 

           

9. Metody úpravy granátonosných surovin 

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem granátů se jeví jako nejvhodnější 

metody úpravy gravitační a magnetické. 

9.1. Gravitační metody rozdružování 

Gravitační rozdružování má pro separaci užitkových složek velký význam. 

Je založeno na využití odlišných hustot jednotlivých složek suroviny. Pro 

gravitační rozdružování granátonosných surovin mohou být použity různé typy 

gravitačních rozdružovačů. Nejdůležitější podmínkou pro využití gravitačních 

metod rozdružování jsou rozdílné hustoty jednotlivých složek upravované 

suroviny.  

Mezi první využívané gravitační metody při rozdružování granátonosných 

surovin patřila primitivní ruční sazečka. Šlo o speciální natřásání síta, ponořeného 

do vody. Touto metodou zvyšovali množství granátů v koncentrátu naši předci.[2] 

Moderní sazečky využívají k rozdružování střídavého vzestupného a sestupného 

proudu vody způsobeného například pístem nebo stlačeným vzduchem.  



Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   35 

Následkem toho dochází v pracovním prostředí k rozdružení materiálu na dva 

nebo tři produkty podle hustot. Granáty by se měly koncentrovat v produktu 

s největší hustotou, ale vše záleží na doprovodných minerálech a jejich hustotách. 

Dnes patří sazečky k často využívaným metodám při gravitačních úpravách 

různorodých materiálů, především uhlí. 

Další vhodné metody pro úpravu materiálů s odlišnou hustotou jsou 

například hydrocyklony, žlaby nebo splavy. Pro rozdružování granátonosných 

materiálů se jeví jako poměrně vhodné, využití vodního záchvějného splavu. Splav 

je tvořen nakloněnou rýhovanou deskou (keramika, pryž aj). Průběh rozdružování 

můžeme ovlivňovat sklonem nakloněné desky, počtem kmitů a také množstvím 

vody, která přes desku protéká a posouvá zrna rozdružovaného materiálu. Pomocí 

těchto tří faktorů můžeme splav nadstavit pro poměrně velkou škálu zrnitostí a 

také druhů materiálu. Zrna odpadu, která mají nejmenší hustotu, projdou přes 

desku jako první, jelikož jsou nejsnadněji splavována protékající vodou. 

Meziprodukt je splaven ve střední části rozdružovací desky a koncentrát s největší 

hustotou odchází z desky jako poslední. Na obrázku č. 15 je znázorněna rýhovaná 

deska vodního záchvějného splavu firmy Holman-Wilfley. 

 

Obrázek č. 15: Záchvějný vodní splav firmy Holman-Wilfley 
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9.2. Magnetické metody rozdružování 

Jelikož většina granátů patří do skupiny středně magnetických 

(paramagnetických) nerostů, jeví se pro granátonosné suroviny jako poměrně 

vhodné magnetické metody rozdružování. Obecně je možno paramagnetické 

minerály rozdružovat na separátorech s magnetickým polem, charakterizovaným 

hodnotami magnetické indukce přibližně 0,15 – 1T. [37] 

Magnetické separátory můžeme dělit především na magnetické 

rozdružovače nízkointenzivní a magnetické rozdružovače vysokointenzivní.  

Mezi magnetické rozdružovače nízkointenzivní řadíme například 

odlučovače železa a magnetické bubnové rozdružovače, ať již pracující za sucha, 

nebo za mokra. Na obrázcích jsou znázorněny dva typy bubnových rozdružovačů 

pracujících za mokra. Obrázek č. 16 zobrazuje rozdružovač se souproudým 

uspořádáním, a obrázek č. 17 s protiproudým uspořádáním. [37] 

 

Obrázek č. 16: Magnetický bubnový rozdružovač souproudý [37] 
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Obrázek č. 17 Magnetický bubnový rozdružovač protiproudý [37] 

 

Mezi magnetické rozdružovače vysokointenzivní patří například 

rozdružovače pásové nebo indukční, které mohou dosáhnout hodnot magnetické 

indukce až 2T. Schéma indukčního rozdružovače je vyobrazeno na obrázku č. 18. 

Vzhledem k paramagnetickým vlastnostem granátů, se jeví jako vhodné 

využití především vysokointenzivních rozdružovačů, které mají dostatečné 

hodnoty magnetické indukce. 
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Obrázek č. 18: indukční rozdružovač (1-elektromagnetický systém, 2-indukční válec s drážkami,   

3-násypka, 4-odvod materiálu) [37] 
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10. Experimentální část 

Experimentální část práce je věnována zejména problematice gravitační a 

magnetické úpravy granátonosné suroviny z ložiska Vlastějovice. 

10.1. Materiál a metodika 

Vzorky granátonosné suroviny byly odebrány v kusové formě v množství 

cca 130 kilogramů.  

Odebrané vzorky byly zdrobňovacími operacemi upraveny a následně 

homogenizovány kvartací.  

K úpravě zrnitostního složení byl v prvním stupni zdrobňování použit  

jednovzpěrný čelisťový drtič  FRITSCH, zobrazeném na obrázku č. 19.  

 

Obrázek č. 19: Jednovzpěrný čelisťový drtič  FRITSCH 
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Vzhledem ke značné velikosti drceného materiálu byla štěrbina mezi 

pevnou a pohyblivou čelistí nastavena na maximální velikost. V některých 

případech bylo nutné materiál napřed zpracovat pomocí kladiva. Po prvním stupni 

drcení byl materiál přetříděn na sítě o okatosti 2,5 mm (obrázek č. 20). Nadsítné 

bylo následně znovu drceno na jednovzpěrném čelisťovém drtiči FRITSCH, 

tentokrát se štěrbinou nastavenou na nejmenší možnou velikost. Materiál byl poté 

opět přetříděn na sítě okatosti 2,5 mm.  

 

Obrázek č: 20 Síto okatosti 2,5mm 

 

Veškeré podsítné bylo homogenizováno kvartací a byly odebrány 3 vzorky 

pro sítovou analýzu. Analýza byla provedena na sítech okatosti 1,25 mm; 0,6 mm; 

0,315 mm; 0,1 mm a 0,05 mm. První vzorek byl sítován pouze za sucha. U 

druhého a třetího vzorku bylo u posledního síta provedeno sítování mokrou 

cestou.  Při pohledu na tabulku výnosů sítové analýzy (tabulka č. 1) je vidět, že při 
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sítování mokrou cestou bylo ve frakci 0,05-0 mm větší množství materiálu než při 

sítování za sucha. 

Tabulka č 1: Výsledky výnosů jednotlivých vzorků do daných zrnitostních tříd 

Zrnitost      Výnos vz. 1      Výnos vz. 2      Výnos vz. 3 

[mm] [%] [%] [%] 

2,5-1,25 26,35 33,5 30,71 

1,25-0,6 20,15 20,36 19,67 

0,6-0,315 18,17 15,43 17,39 

0,315-0,1 18,36 15,81 17,05 

0,1-0,05 10,23 6,52 6,97 

0,05-0 6,74 8,38 8,21 

celkem 100 100 100 

 

Jednotlivé frakce vzorků byly manuálně pomocí magnetu (cca 1T) 

rozseparovány na magnetický a nemagnetický podíl. Ze všech vzorků byl odebrán 

reprezentativní vzorek, který byl odeslán na mineralogickou analýzu. Rentgenovou 

difrakcí (Institut geologického inženýrství, HGF) bylo pak zjištěno minerální složení 

materiálu. Pro příklad je na obrázku č. 21 znázorněn graf pro magnetický produkt 

zrnitost 0,315-0,6 mm a na obrázku č. 22 produkt nemagnetický, pro tutéž zrnitost. 
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Obrázek č. 21 Složení magnetického materiálu frakce0,315-0,6 mm 

 

Obrázek č. 22: Složení nemagnetického materiálu frakce0,315-0,6 mm 
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Další zkoušky byly provedeny na indukčním magnetickém separátoru 

UVR, zobrazeném na obrázku č. 23.  Na základě předchozích výsledků z ruční 

magnetické separace a po uvážení možností separátoru byly zvoleny jako 

nejvhodnější zrnitostní frakce pro zkoušku 0,315-0,5 mm a 0,5-0,8 mm. 

Rozdružování bylo prováděno při magnetické indukci 0,1T až 0,8T. Průběžně byl 

magnetický i nemagnetický produkt vizuálně kontrolován na přítomnost granátů. 

Při hodnotách magnetické indukce 0,2 až 0,7 byl granát vždy viditelně přítomen 

jak v magnetickém tak nemagnetickém produktu. Při indukci 0,1 byla z materiálu 

oddělena silně magnetická zrna s poměrně malým množstvím granátů, ale také 

velmi malým výnosem magnetického produktu. Při použití indukce 0,8 T byly 

výsledky zdaleka nejlepší, vizuální kontrola ukázala, že naprostá většina 

granátových zrn se vyskytuje v magnetickém produktu. 

 

Obrázek č. 23: Indukční magnetický separátor  
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Kromě magnetické separace byly provedeny technologické zkoušky na 

vodním záchvějném splavu firmy Holman-Wilfley, znázorněném na obrázku č. 24. 

 

Obrázek č. 24:Vodní splav firmy Holman-Wilfley 

 

Na základě předběžného složení a hustot jednotlivých složek zkoumaného 

materiálu (tabulka č. 2) jsme dospěli k závěru, že granáty by měly přecházet do 

koncentrátu, jelikož jejich hustota by měla být značně větší, než hustota většiny 

ostatních doprovodných minerálů, které se v materiálu nacházejí.  

Tabulka č.  2: Přibližné složení materiálu 

Název minerálu Kg/m3 

Granát (almandin, grosulár,spesartin, andradit) 4000-4300 

Pyroxen (hedenbergit,diopsid) 3200-3600 

Epidot 3300-3500 

Magnetit 5200 

Amfibol (hastingsit) 2900-3500 

Biotit 2700-3100 

Křemen 2600 

Albit 2600 

Kalcit 2600-2800 
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 Pro testování na splavu byly zvoleny jako vhodné zrnitosti frakce 0,3-0,5 

mm; 0,5-0,8 mm a 0,8-1,25 mm.  Minimální množství jednotlivých vzorků pro 

rozdružování na vodním splavu bylo určeno na 2000 gramů.  S nadsítným +1,25 

mm a podsítným -0,3 nebylo v tomto testu pracováno. Výnosy jednotlivých frakcí 

po rozsítování jsou znázorněny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Výsledky výnosů frakcí připravených pro splav 

označeni frakce hmotnost (g) výnos (%) 

 

2,5-1,25 mm 6639 32,71 

Vzorek 1 1,25-0,8 mm 2395 11,81 

Vzorek 2 0,8-0,5 mm 2506 12,34 

Vzorek 3 0,5-0,3 mm 2714 13,37 

 

0,3-0 mm 6054 29,77 

 

suma 20308 100 

Již při seřizování sklonu a množství průtokové vody bylo zřejmé, že 

rozdružování nedopadne podle předpokladů, jelikož i přes značnou snahu nebylo 

možné splav nadstavit tak, aby byl dostatečný výnos koncentrátu, ale přitom 

nedocházelo ke splavení veškerého odpadu do meziproduktu. Proto bylo 

rozhodnuto o přednostním oddělení odpadu od meziproduktu.  

Koncentrát, odpad i meziprodukt byly odfiltrovány, vysušeny a zváženy. Po 

vizuální kontrole bylo zjevné, že proces neprobíhal dle předpokladů a velké 

množství granátů bylo ve všech třech produktech. Proto bylo rozhodnuto odebrat 

pomocí homogenizace a kvartace reprezentativní vzorky, které byly dále 

rozdružovány na magnetickém separátoru firmy MEZ Mohelnice s.r.o. Vzorky byly 

odebrány pouze z odpadů a meziproduktů, jelikož koncentrátu nebylo pro testy na 

magnetickém separátoru dostatečné množství.  

Stejně jako u základního vzorku bylo i u produktů ze splavu použito 

magnetické indukce hodnoty 0,8 T, při které došlo k oddělení paramagnetických a 

feromagnetických zrn od zrn nemagnetických.  
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10.2. Vyhodnocení experimentu 

Prvním krokem experimentu s magnetickou separací bylo manuální 

rozseparování produktů sítové analýzy pomocí magnetu s magnetickou indukcí o 

hodnotě cca 1T. V tabulce č. 4 jsou vyobrazeny procentuální hodnoty 

magnetického a nemagnetického obsahu jednotlivých frakcí ve všech třech 

odebraných vzorcích. 

 

Tabulka č. 4: Procentuální hodnoty magnetického a nemagnetického obsahu jednotlivých frakcí 

 

Vzorek 1. Vzorek 2. Vzorek 3. 

Zrnitost Obsah MP Obsah NMP Obsah MP Obsah NMP Obsah MP Obsah NMP 

[mm]         [%]          [%]        [%]          [%]         [%]          [%] 

2,5-1,25 9,71 90,29 7,91 92,09 13,99 86,01 

1,25-0,6 61,69 38,31 69,95 30,05 70,95 29,05 

0,6-0,315 77,46 22,54 79,47 20,53 80,08 19,92 

0,315-0,1 77,74 22,26 79,49 20,51 82,84 17,16 

0,1-0,05 86,01 13,99 76,39 23,61 73,43 26,57 

0,05-0 76,35 23,65 72,11 27,89 81,85 18,15 

celkem 57,28 42,72 52,75 47,25 58,15 41,85 

 

Ze vzorků byly odebrány reprezentativní vzorky a odeslány na mineralogii. 

V tabulce č. 5 můžeme vidět procentuální zastoupení minerálů ve všech 

zrnitostních třídách a to jak v magnetickém produktu, tak v nemagnetickém. 
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Tabulka č.  5: Procentuální hodnoty magnetického a nemagnetického obsahu jednotlivých frakcí 

 Zrnitost 0-0,05 mm 0,05-0,1 mm 
0,1-0,315 

mm 
0,315-0,6 

mm 
0,6-1,25 mm 1,25-2,5 mm 

  
MP 
[%] 

NMP 
[%] 

MP 
[%] 

NMP 
[%] 

MP 
[%] 

NMP 
[%] 

MP 
[%] 

NMP 
[%] 

MP 
[%] 

 NMP 
[%] 

MP 
[%] 

NMP 
[%] 

Křemen 11,88 11,6 11,1 20,6 3,22 37,8 7 35,1 3,18 29,51 6,22 13,97 

Albit 7,53 10,7 7,17 11,78 2,95 23,3 / 24,67 2,53 21,04 2,55 12,34 

Chlorit 3,26 4,08 2,25 / 3,09 0,32 1,53 2,86 1,08 / 1,83 / 

Biotit 1,22 0,86 1,09 0,85 0,5 1,9 5,08 1,56 0,95 2,13 0,69 1,39 

Kalcit 6,05 5,87 3,88 4,92 0,97 12,08 / 8,03 / 4,97 2,9 2,7 

Pyroxeny 31,5 32,5 39,5 26 58 4,66 39 7,71 55,21 8,72 58,42 29,85 

Mikroklin 5,4 4,6 3,1 8,9 1 11,4 3,86 10,22 1,75 7,59 1,39 3,75 

Grosulár 27,5 26,1 25,99 22,4 23,5 4,73 42,2 8,1 30,76 19,23 19,78 27,27 

Amfibol 1,38 0,53 2,53 1,5 2,53 / 1,34 / 0,85 0,32 0,87 0,71 

Andradit 4,2 3,07 3,39 3,1 3,76 / / / 3,7 3,87 5,35 5,27 

Muskovit / / / / / 3,87 / 1,74 / / / / 

 

Z výsledků v tabulce č. 5 je patrné, že v zrnitostních třídách 0-0,05 mm a 

0,05-0,1 mm je množství granátů (jak andraditu, tak grosuláru) velmi podobné jak 

v magnetickém tak nemagnetickém produktu, proto tyto zrnitostní třídy nejsou 

vhodné pro tento druh separace. U frakce 1,25-2,5 mm je dokonce množství 

granátů, především grosuláru vyšší v nemagnetickém produktu, což je 

pravděpodobně způsobeno nedostatečným zdrobněním materiálu. Oproti tomu u 

zrnitostí 0,1-1,25 mm je značný rozdíl v množství granátů v magnetickém a 

nemagnetickém produktu a jsou tedy vhodné pro rozdružování na magnetických 

separátorech. Proto byly další zkoušky na magnetickém separátoru provedeny se 

zrnitostmi 0,315-0,5 mm a 0,5-0,8 mm. Výnosy jsou zobrazeny v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6: Výsledky magnetické separace základního vzorku při 0,8 T 

Zrnitos typ produktu hmotnost [g] Výnos [%] Množství granátů[%] 

0,3-0,5mm NMP 15,07 15,02 0 

 
MP 85,24 84,98 23,65 

 
suma 100,31 100 23,65 

0,5-0,8mm NMP 18,11 17,86 0 

 
MP 83,28 82,14 26,19 

 
suma 101,39 100 26,19 

 

Výsledné magnetické i nemagnetické produkty byly podrobeny vizuální 

kontrole, při níž bylo zjištěno, že naprostá většina granátů je přítomna 

v magnetickém produktu. Pozdější RTG difrakce potvrdila, že téměř 100% 

přítomných granátů se nalézá v magnetických koncentrátech (také viz tabulka č. 

6). Příklady magnetického i nemagnetického produktu magnetické separace jsou 

znázorněny na obrázcích č. 25 a č. 26. 

 

Obrázek č. 25: Nemagnetický produkt magnetické separace, zrnitost 0,3-0,5 mm 
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Obrázek č. 26: Magnetický produkt magnetické separace, zrnitost 0,3-0,5 mm 

 

Další technologické zkoušky byly provedeny na vodním záchvějném 

splavu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 7. Vzorek 1 zastupuje zrnitost 1,25-0,8 

mm, vzorek 2 zastupuje zrnitost 0,8-0,5 mm a vzorek 3 pak zrnitost 0,5-0,315 mm. 

Tabulka č. 7:Výsledky gravitačního rozdružování na vodním záchvějném splavu 

    hmotnost (g) Výnos (%) 

Vzorek 1 Koncentrát 12 0,52 

  Meziprodukt 882 38,03 

  Odpad 1425 61,45 

  Suma 2319 100 

        

Vzorek 2 Koncentrát 12 0,49 

  Meziprodukt 798 32,29 

  Odpad 1661 67,22 

  Suma 2471 100 

        

Vzorek 3 Koncentrát 11 0,41 

  Meziprodukt 387 14,46 

  Odpad 2273 85,13 

  Suma 2671 100 
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Z výsledků v tabulce č. 7 je zjevné, že proces neprobíhal dle představ, 

jelikož výnos koncentrátu je pouze kolem 0,5 %. Po vysušení a zvážení byla 

provedena vizuální kontrola, která odhalila nevhodnost procesu, protože množství 

granátů v odpadu i meziproduktu bylo téměř srovnatelné, bylo odhadnuto, že o 

něco víc granátů obsahuje meziprodukt. Ty informace byly u jedné zrnitostní třídy 

(0,8-1,25mm) později ověřeny RTG difrakcí, jejíž výsledky jsou v tabulce č. 8.  

 

Tabulka č. 8: Množství granátů v produktech splavu 

Typ vzorku množství granátů [%] 

Koncentrát 69,17 

Meziprodukt 41,03 

Odpad 37,75 

 

 Skutečnost, že nedošlo k separaci granátů v koncentrátu a meziproduktu 

vysvětluje fakt, že ačkoliv podle předběžného složení materiálů z ložiska 

Vlastějovice (tabulka č. 2) měly mít granáty hustotu kolem 4000-4300 kg/m3, podle 

mineralogického rozboru se hustota pohybovala pouze kolem 3600 kg/m3, což je 

přibližně stejná hodnota jako u pyroxenů a dalších doprovodných minerálů. Takže 

v případě, že chceme získat co nejčistší granátový koncentrát, jsou samostatné 

gravitační metody rozdružování pro tento materiál nevhodné. 

S tohoto důvodu jsem z produktů splavu odebral reprezentativní vzorky, 

které byly rozdružovány na magnetickém separátoru firmy MEZ Mohelnice s.r.o za 

stejných podmínek jako základní vzorky, tedy při hodnotě magnetické indukce 

0,8T. Výsledky výnosů jsou zobrazeny v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9: Výsledky magnetické separace produktů rozdružování na vodním splavu při 0,8T 

 Zrnitost Typ produktu    hmotnost (g)   Výnos % 

0,3-0,5mm odpad N 17,37   17,19 

    M 83,67   82,81 

    suma 101,04   100 

  meziprodukt N 9,77   9,59 

    M 92,13   90,41 

    suma 101,9   100 

0,5-0,8mm odpad N 21,53   21,07 

    M 80,64   78,93 

    suma 102,17   100 

  meziprodukt N 8,05   7,86 

    M 94,41   92,14 

    suma 102,46   100 

0,8-1,25mm odpad N 29,03   28,53 

    M 72,74   71,47 

    suma 101,77   100 

  meziprodukt N 11,39   11,45 

    M 88,08   88,55 

    suma 99,47   100 

 

Výsledné produkty z magnetické separace byly vizuálně kontrolovány a 

stejně jako u základního vzorku, i tady došlo k výraznému nakoncentrování 

granátů v magnetickém produktu separace. Následná RTG difrakce, provedená na 

vzorku zrnitosti 0,8-1,25 to potvrdila. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Množství granátů v produktech magnetické separace 

Typ vzorku množství granátů [%] 

Meziprodukt magnetický 46,33 

Meziprodukt nemagnetický 0 

Odpad magnetický 38,42 

Odpad nemagnetický 0 
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11. Závěr 

Práce je věnována možnostem úpravy granátonosných surovin z ložiska 

Vlastějovice. V průběhu experimentálních prací byly jako možné metody úpravy 

zkoumaného materiálu použity metody magnetické a gravitační. Navzdory 

původnímu předpokladu se gravitační separace na vodním záchvějném splavu 

ukázala jako nevhodná, což později vysvětlila RTG analýza, která odhalila chybné 

předpoklady hustoty granátů. Místo očekávaných hustot 4000-4300 kg/m3 byly 

reálné hodnoty přibližně 3600 kg/m3, tedy velmi podobné některým doprovodným 

minerálům, především pyroxenům, kterých bylo ve vzorku značné množství. 

S tohoto důvodu nedošlo k separaci granátů do koncentrátu, ale ve velkém 

množství byly přítomny jak v meziproduktu, tak v odpadu. Na rozdíl od gravitační 

metody, metoda magnetická se ukázala jako velmi účinná. To naznačily již první 

pokusy pomocí ručního magnetu, kde ve vhodných zrnitostních třídách docházelo 

k nakoncentrování granátů do magnetického produktu. Tyto zrnitostní třídy byly 

posléze rozdružovány na indukčním magnetickém rozdružovači UVR při 

magnetické indukci přibližně 0,8 T. Vizuálně vypadaly výsledky velmi slibně a RTG 

analýza potvrdila, že téměř 100% granátů se nachází v magnetickém produktu 

separace.  

Jelikož produkty po rozdružování na splavu byly neuspokojivé, rozhodl 

jsem se je následně taktéž rozseparovat na magnetickém rozdružovači a výsledky 

jsou prakticky totožné s magnetickou separací původního vzorku, tedy že naprostá 

většina granátů přešla do magnetického produktu. 

Je otázkou, zda vzniklý koncentrát bude vhodný například na řezání 

vodním paprskem nebo k jinému využití. Možná bude nutné zvýšit obsah granátů, 

který se podle zrnitostní třídy a případné první separace na splavu pohybuje 

v hodnotách cca 24-46%. Koncentrát navíc může obsahovat minerály, které budou 

pro dané metody využití problematické, a bude je nutno odstranit. Pro 

zodpovězení těchto otázek je ale nutný podrobnější výzkum metod využití 

granátových koncentrátů s ložiska Vlastějovice.  

 



Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   53 

12. Seznam literatury 

[1] BAUER J., HŘÍCHOVÁ R., VOLÁK I., KOSMÁK M. Možnosti 

průmyslového využití pyropového odpadu z Českého středohoří. Geologický průzkum. 

roč. 6, s. 172-173 

[2] HANUS R. et al. Český granát. 1. vyd. Praha: Granit s.r.o., 2013. ISBN 

978-80-7296-088-0. 

[3] Abrazivo do pískovaček. In: Tryskani-piskovani.gds [online]. [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z: http://tryskani-piskovani.gds.cz/abrazivo-do-piskovacek 

[4] Abrazivo granát. Abraziva [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.abraziva.cz/abrazivo-granat/  

[5] Řezání vodním paprskem. Pkit [online]. Praha [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.pkit.cz/rezani-vodnim-paprskem.php 

[6] COLOR SAND S.R.O. Tryskací boxy. Co-sa [online]. [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z: http://www.co-sa.cz/ 

[7] KLEČKA M., FRIČ Z., HANUS R. Řezání materiálů vysokorychlostním 

abrazivním paprskem [online]. 2011 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid=C04F287E45E9FFF62336450D790C74C

A?rowId=RIV%2F63218780%3A_____%2F11%3A%230000010!RIV12-MPO-63218780 

[8] Mesh (scale). Wikipedia [online]. 2015 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_(scale) 

[9] MACHÁČEK J. Pyrop v Českém středohoří – Linhorka u Starého. České 

stredohori [online]. Most, 2012 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z:http://www.ceskestredohori.cz/clanky/pyrop-linhorka.htm 

[10] Granáty. Česko-slovinská gemologická asociace [online]. [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z:http://www.csga.wz.cz/granat.html 

[11] Pyrop (skupina granátu). IBílinská přírodovědná společnost o.s. [online]. Bílina, 

10.1.2015 [cit. 2015-02-26]. Dostupné z:http://priroda.sdas.cz/mineraly/pyrop.htm 

http://tryskani-piskovani.gds.cz/abrazivo-do-piskovacek
http://www.abraziva.cz/abrazivo-granat/
http://www.pkit.cz/rezani-vodnim-paprskem.php
http://www.co-sa.cz/
http://www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid=C04F287E45E9FFF62336450D790C74CA?rowId=RIV%2F63218780%3A_____%2F11%3A%230000010!RIV12-MPO-63218780
http://www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid=C04F287E45E9FFF62336450D790C74CA?rowId=RIV%2F63218780%3A_____%2F11%3A%230000010!RIV12-MPO-63218780
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_(scale)
http://www.ceskestredohori.cz/clanky/pyrop-linhorka.htm
http://www.csga.wz.cz/granat.html
http://priroda.sdas.cz/mineraly/pyrop.htm


Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   54 

[12] MALEC J., BOHMOVÁ V. Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev 

v Podkrkonoší. Zprávy o geologických výzkumech [online]. 2011 [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z: http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2011/zpravy_2011-42.pdf 

[13] POLÁČEK B., Moldanubikum. GEOLOGICKÝ PARK [online]. 2011, 2013 [cit. 

2015-02-26]. Dostupné z:http://www.parkgeo.cz/moldanubikum.htm 

[14] ŠTELCL J., VÁVRA V. Lherzolit. Multimediální atlas hornin [online]. 

11.1.2013 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z:http://atlas.horniny.sci.muni.cz/magmaticke/lherzolit.html 

[15] GREGEROVÁ M., POSPÍŠIL P., SUK M. Kimberlit. Petrografie [online]. 2004 [cit. 

2015-02-26]. Dostupné z:http://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/magmatity/kimberlit.htm 

[16] Zlatnický slovník- slovník zlatnických pojmů a žargonu používaného ve 

zlatnictví. Restaurování kovů [online]. 29. 12. 2012 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.restaurovanikovu.cz/zlatnicky-slovnik-slovnik-zlatnickych-pojmu-a-zargonu-

pouzivaneho-ve-zlatnictvi/ 

[17] Pojem fonolit. Slovník cizích slov [online]. 2005 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fonolit 

[18] DAŇEK T., MALIŠ J., PETRUŠKOVÁ L. Klasifikace metamorfovaných 

hornin. Petrologie [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://petrologie.1sin.cz/klasifikace-meta.php 

[19] ŘEHOŘ M., LANG T. HISTORICKÉ MINERALOGICKÉ NÁLEZY V ŠIRŠÍ OBLASTI 

SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE. Diamo [online]. Most [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://slon.diamo.cz/hpvt/2006/tradice/T01_rehor.htm 

[20] MAŘÍK K. Granát jako drahý kámen. Sběratel [online]. 2009 [cit. 2015-02-

26]. Dostupné z:http://slon.diamo.cz/hpvt/2006/tradice/T01_rehor.htm 

[21] TURNOVEC I. Publikace o českých granátech (komentovaná 

bibliografie). Mineral [online]. 25. 05. 2008 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.mineral.cz/publikace-o-ceskych-granatech-(komentovana-bibliografie)-

clanek-2008052002.html 

http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2011/zpravy_2011-42.pdf
http://www.parkgeo.cz/moldanubikum.htm
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/magmaticke/lherzolit.html
http://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/magmatity/kimberlit.htm
http://www.restaurovanikovu.cz/zlatnicky-slovnik-slovnik-zlatnickych-pojmu-a-zargonu-pouzivaneho-ve-zlatnictvi/
http://www.restaurovanikovu.cz/zlatnicky-slovnik-slovnik-zlatnickych-pojmu-a-zargonu-pouzivaneho-ve-zlatnictvi/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fonolit
http://petrologie.1sin.cz/klasifikace-meta.php
http://slon.diamo.cz/hpvt/2006/tradice/T01_rehor.htm
http://slon.diamo.cz/hpvt/2006/tradice/T01_rehor.htm
http://www.mineral.cz/publikace-o-ceskych-granatech-(komentovana-bibliografie)-clanek-2008052002.html
http://www.mineral.cz/publikace-o-ceskych-granatech-(komentovana-bibliografie)-clanek-2008052002.html


Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   55 

[22] TURNOVEC I. Granáty - průmyslová surovina. Gemologický průvodce Ivana 

Turnovce [online]. 07. 12. 2008 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://gemologie.turnovec.cz/2008/12/07/granaty-prumyslova-surovina 

[23] TURNOVEC I. Granáty - průmyslová surovina. Mineral [online]. 24. 09. 2001 

[cit. 2015-02-26]. Dostupné z:http://www.mineral.cz/granaty-jako-prumyslova-surovina-

clanek-2001092401.html 

[24] Garnet. Geology [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://geology.com/minerals/garnet.shtml 

[25] Garnet Meanings and Uses. Crystal vaults [online]. [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z: http://www.crystalvaults.com/crystal-encyclopedia/garnet 

[26] Garnet. Wikipedia [online]. 26.02.2015 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://en.wikipedia.org/wiki/Garnet 

[27] DIETRICH R. Garnet. Encyclopædia Britannica [online]. 26.08.2014 [cit. 

2015-02-26]. Dostupné 

z:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/226081/garnet/80091/Origin-and-

occurrence 

[28] BALAZIK L. Garnet. Minerals [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/garnet/410495.pdf 

[29] The Gemstone Garnet. Minerals [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z:http://www.minerals.net/gemstone/garnet_gemstone.aspx 

[30] Garnet. Minerals zone [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: http://www.mineralszone.com/minerals/garnet.html 

[31] OLSON D. Industrial Garnet. Minerals [online]. [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/garnet/garmyb2001.pdf 

[32] Erlan. Wikipedie [online]. [cit. 2015-03-22]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Erlan 

[33] VÁVRA V. Klasifikace nesosilikátů. Atlas minerálů [online]. [cit. 2015-04-10]. 

Dostupné z:http://mineraly.sci.muni.cz/nesosilikaty/nesosilikaty_klasifikace.html 

http://gemologie.turnovec.cz/2008/12/07/granaty-prumyslova-surovina
http://www.mineral.cz/granaty-jako-prumyslova-surovina-clanek-2001092401.html
http://www.mineral.cz/granaty-jako-prumyslova-surovina-clanek-2001092401.html
http://geology.com/minerals/garnet.shtml
http://www.crystalvaults.com/crystal-encyclopedia/garnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Garnet
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/226081/garnet/80091/Origin-and-occurrence
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/226081/garnet/80091/Origin-and-occurrence
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/garnet/410495.pdf
http://www.minerals.net/gemstone/garnet_gemstone.aspx
http://www.mineralszone.com/minerals/garnet.html
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/garnet/garmyb2001.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Erlan
http://mineraly.sci.muni.cz/nesosilikaty/nesosilikaty_klasifikace.html


Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   56 

[34] LORENZ J. Spessartin oder Spessartit. Spessartit [online]. [cit. 2015-03-26]. 

Dostupné z: http://spessartit.de/j_spes.htm 

[35] O granátech. Magic Garnet [online]. [cit. 2015-03-26]. Dostupné 

z: http://www.magicgarnet.cz/cz/about/ 

[36] KADLEC T. Minerály Vlastějovic. Mineralogist [online]. [cit. 2015-03-29]. 

Dostupné z: http://www.mineralogist.cz/mineraly-vlastejovic/blog 

[37] BOTULA J. Fyzikální separační procesy II. Ostrava, 2007. 

[38] SVOBODA, J. Encyklopedický slovník geologických věd. Vyd. 1. Praha: 

Academia, 1983, 916 s. 

[39] BERNARD, Hus J., ROST R. Encyklopedický přehled minerálů. Vyd. 1. 

Praha: Academia, 1992, 701 s. ISBN 80-200-0360-6. 

[40] STRUNZ, TENNYSON H., TENNYSON CH. Mineralogische Tabellen: eine 

Klassifizierung der Mineralien auf kristallchemischer Grundlage. 8. Aufl. Leipzig: 

Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, 1982, vi, 621 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spessartit.de/j_spes.htm
http://www.magicgarnet.cz/cz/about/
http://www.mineralogist.cz/mineraly-vlastejovic/blog


Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   57 

13. Seznam tabulek 

Tabulka č 1: Výsledky výnosů jednotlivých vzorků do daných zrnitostních 

tříd ......................................................................................................................... 41 

Tabulka č.  2: Přibližné složení materiálu .................................................. 44 

Tabulka č. 3: Výsledky výnosů frakcí připravených pro splav ................... 45 

Tabulka č. 4: Procentuální hodnoty magnetického a nemagnetického 

obsahu jednotlivých frakcí ..................................................................................... 46 

Tabulka č.  5: Procentuální hodnoty magnetického a nemagnetického 

obsahu jednotlivých frakcí ..................................................................................... 47 

Tabulka č. 6: Výsledky magnetické separace základního vzorku při 0,8 T 48 

Tabulka č. 7:Výsledky gravitačního rozdružování na vodním záchvějném 

splavu .................................................................................................................... 49 

Tabulka č. 8: Množství granátů v produktech splavu ................................. 50 

Tabulka č. 9: Výsledky magnetické separace produktů rozdružování na 

vodním splavu při 0,8T .......................................................................................... 51 

Tabulka č. 10: Množství granátů v produktech magnetické separace ....... 51 

 

 

 

 

 

 



Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   58 

14. Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Krystalová struktura granátu [2] ............................................ 3 

Obrázek č. 2: Souprava šperků baronky Ulriky Sophii von Levetzow [2] ..... 6 

Obrázek č. 3: Dobývání granátů v podmolech [2] ........................................ 8 

Obrázek č. 4: Mapa území s velkým výskytem granátů [9] ....................... 11 

Obrázek č. 5: Zařízení pro řezání vodním paprskem [5] ........................... 16 

Obrázek č. 6: Využívání technického granátu v USA – 2012 [24] ............. 17 

Obrázek č. 7: Almandin [33] ...................................................................... 20 

Obrázek č. 8: Asterický almandin – šesticípá hvězda [2] .......................... 22 

Obrázek č. 9: Almandin [33] ...................................................................... 23 

Obrázek č. 10: Grosulár [33] ..................................................................... 25 

Obrázek č. 11: Spessartin [34] .................................................................. 28 

Obrázek č. 12: Uvarovit [33] ...................................................................... 29 

Obrázek č. 13: Pyropová zrna [33] ............................................................ 30 

Obrázek č. 14: Rhodolit [35] ...................................................................... 33 

Obrázek č. 15: Záchvějný vodní splav firmy Holman-Wilfley ..................... 35 

Obrázek č. 16: Magnetický bubnový rozdružovač souproudý [37] ............ 36 

Obrázek č. 17 Magnetický bubnový rozdružovač protiproudý [37] ............ 37 

Obrázek č. 18: indukční rozdružovač (1-elektromagnetický systém, 2-

indukční válec s drážkami,   3-násypka, 4-odvod materiálu) [37] .......................... 38 

Obrázek č. 19: Jednovzpěrný čelisťový drtič  FRITSCH ............................ 39 

Obrázek č: 20 Síto okatosti 2,5mm ........................................................... 40 

Obrázek č. 21 Složení magnetického materiálu frakce0,315-0,6 mm ....... 42 

Obrázek č. 22: Složení nemagnetického materiálu frakce0,315-0,6 mm .. 42 

Obrázek č. 23: Indukční magnetický separátor ......................................... 43 



Bc. Václav Gillar: Možnosti získávání technického granátu z granitoidních hornin 

2014/2015   59 

Obrázek č. 24:Vodní splav firmy Holman-Wilfley ....................................... 44 

Obrázek č. 25: Nemagnetický produkt magnetické separace, zrnitost 0,3-

0,5 mm .................................................................................................................. 48 

Obrázek č. 26: Magnetický produkt magnetické separace, zrnitost 0,3-0,5 

mm ........................................................................................................................ 49 

 

 


