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 Připravte jednu nebo více 
nádob asi do poloviny naplněných 
čistou vodou. Do nádoby nasypejte 
promytý písek s trochou blýskajícího 
se rozdrceného pyritu („kočičí zlato“). 
(Místo pyritu můžete použít mosazné 
piliny, nemají-li ostré hrany.) Žáci by se 
v rýžování „zlata“ měli pravidelně 
střídat, aby viděli, kolik ho mohou 
za určitý čas získat. Pokud máte „zlata“ 
dostatek a chcete ho dětem ponechat 
za odměnu, můžete připravit papírové 
kartičky s kontrastním terčem, 
do jehož středu vyrýžované „zlato“ 
nalepíte. Na kartičce může být i popis 
vzorku a jméno „zlatokopa“.

Zlatokopové
Téma: Nerostné suroviny

Zjistěte, jak zlatokopové využívají rozdílů hustot různých materiálů při hledání zlata v říčních sedimentech

Papírová kartička s kontrastním 
terčem, do jehož středu se přilepí 
vyrýžované „zlato“ průhlednou 
lepicí páskou. Na kartičce může 
být i vhodný text vážící se 
k vyrýžovanému vzorku, popis 
místa či jméno „zlatokopa“.
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 Předveďte žákům, co mají dělat: vysypte nádobku plnou písku s přimíchaným „zlatem“ do rýžovací misky s větším množstvím vody. Kružte miskou nebo ji naklánějte 
ze strany na stranu, aby se písek odplavil a na misce zůstalo „zlato“, které je těžší než voda i písek. Opakovaně přilévejte vodu a rýžujte tak dlouho, až se všechen písek 
odplaví a na misce zůstane „zlato“. Povzbuzujte žáky, aby experimentovali a přišli na nejúčinnější způsob rýžování.

      +      voda      +      

voda
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 zlatokopecká rýžovací miska – buď zakoupená 
v obchodě, nebo jakákoli mělká pánev, 
např. na smažení

 promytý středně zrnitý písek
 pyrit rozdrťte a prosejte kuchyňským sítem; větší 
částečky, které sítem nepropadly, 
opět rozdrťte; optimální velikost částeček je 
do 2 mm

 malá nádobka pro nabírání směsi písku s pyritem 
a vody

 velká plastová nádoba
 voda

5–15 let 10 minut

Žáci dovedou:
 rozvíjet motorické dovednosti při experimentování s hledáním nejlepšího způsobu oddělování materiálů;
 vysvětlit, jak lze hustotu různých materiálů využít při separaci materiálů;
 zapojit fantazii a představit si skutečného zlatokopa v terénu.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
V současnosti je rýžování zlata oblíbenou zábavou a novodobě je považováno za celosvětově provozovaný sport. 
Pořádají se mistrovství světa v rýžování zlata a řada národních a regionálních soutěží. Na území České republiky 
působí Česká asociace zlatokopů (www.zlatokop.cz) sdružující amatérské i profesionální zájemce 
o  vyhledávání a případnou těžbu přírodního zlata.

 Vyhledejte na internetu techniky používané těžebními společnostmi pro oddělení rudy od hlušiny. 
Zjistěte, v čem spočívá proces nazývaný pěnová fl otace, co je amalgamace a kyanizace.
 Vyhledejte na internetu průměrnou koncentraci zlata v zemské kůře a obsahy zlata hlavních ložisek. 
 Vyhledejte v dostupných zdrojích aktuální cenu zlata. V Kalifornii v roce 1852 stála jedna unce (31,1 g) zlata 
asi 15 dolarů.

 Zlato vzniká z horkých roztoků v rudních žílách, 
obvykle spolu s ostatními minerály, jako např. 
křemenem. Může být těženo přímo z těchto žil.

 Erozí obnažené zlatonosné horniny zvětrávají, 
zlato z nich se dostává do řeky a řeka je unáší 
a ukládá spolu s ostatními říčními sedimenty.

 Ložiska rud vznikající tím, že je koncentruje 
proudící voda (jako je tomu u zlata), se nazývají 
rozsypy (ložiska v náplavech).

 Zlato se usazuje v říčním korytu, například 
v zátočinách.

 Hustota čistého zlata je dvacetkrát větší než 
hustota vody, zatímco křemen má relativní 
hustotu pouze 2,7.

 Pyrit má relativní hustotu kolem 6 – mnohem 
větší než písek, ale značně nižší než zlato.


