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V Novém Kníně můžete navštívit muzeum zlata.

Černý písek je dobrým indikátorem. Je šance, že v něm bude zlato.

Práce s rýžovací pánví chce cvik.

  ➜

V Česku se zlato těžilo již před staletími, 
počátkem devadesátých let minulého sto-
letí však u nás jeho průmyslová těžba defi-
nitivně skončila. Vytěženo však nebylo 
zdaleka všechno.

Podle geologů se pod povrchem stále 
ještě ukrývá až čtyři sta tun zlata. Zlatoko-
pové tak po žlutém kovu v tuzemských ře-
kách pátrají dál.

„U nás máme mnoho zlatonosných řek. 
V jejich blízkosti byly zlaté žíly, které se tě-
žily. Díky erozi hornin a jejich rozdrolení se 
pak dostávají kousky zlata do řek a říček,“ 
říká Veronika Štědrá, bývalá viceprezident-
ka Světové asociace zlatokopů a trojnásob-
ná mistryně světa v rýžování zlata.

Právě s ní jsem se začátkem dubna po-
tkala na pravidelném otevírání zlatokopec-

ké sezóny v rekreačním areálu ve středo-
českém městě Nový Knín na Příbramsku.

V Kocábě zlato je
Letos v červenci zde proběhne Mistrov-

ství České a Slovenské republiky v této dis-
ciplíně, příští rok dokonce mistrovství světa, 
jehož se pravidelně účastní několik stovek 

závodníků. Nový Knín byl v minulosti jedním 
z center těžby tohoto cenného kovu.

V místní říčce Kocábě se ještě dnes pod-
le Veroniky zlato dá najít. „Podobných míst 
je u nás celá řada. Mezi nejznámější zlato-
kopecké lokality patří okolí Jílového u Pra-
hy, Zlatý potok na Šumavě, Otava na Písec-
ku či Zlaté Hory na Jesenicku, kde funguje 
i zlatokopecký skanzen,“ dodává odbornice 
přes rýžování zlata, která souhlasila s tím, 
že mi ukáže, jak na to. Naděje, že rýžováním 
zlata lze zbohatnout, je ale podle ní lichá.

Jde hlavně o zábavu
„Ve světě to jde. Třeba kanadští či aus-

tralští senioři si rýžováním zlata přivydělá-
vají. U nás to však možné není. Zlato je su-
rovina, která podle zákona patří státu. 
Jenže u nás jsou ty nálezy tak malé, že se 
to neřeší. Jde hlavně o zábavu,“ zdůrazňuje 
Veronika, která se zlatokopectví věnuje už 
bezmála třicet let.

Smyslem podle ní je především získat 
vzorek do sbírky, památku na místo, kde 
bylo zlato nalezeno. „Zlatokopové se mezi 
sebou svými úlovky chlubí. Nejde o to na-
rýžované zlato prodat. Zisk by byl stejně 
minimální v porovnání s časem stráveným 
jeho získáním,“ utne definitivně mé naděje 
na rychlé zbohatnutí vystudovaná geoložka, 
jež se k rýžování zlata dostala právě díky své 
profesi.

„V minulosti byly soutěže v rýžování zla-
ta brány jako jakási propagace geologie ze 
strany České geologické služby. V rámci 
jednoho mistrovství v roce 1991 v Louňovi-
cích pod Blaníkem jsem připravovala výsta-
vu minerálů, a kromě toho jsem se také 
rozhodla zúčastnit soutěže, kterou jsem 
nakonec vyhrála,“ vzpomíná. Úspěch ji na-
kopl. Během dalších let proto absolvovala 
mnoho dalších soutěží, nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Ve třech případech se dokon-
ce stala mistryní světa v rýžování zlata.

Procestovala kus světa
To je podle Veroniky Štědré velký úspěch, 

jelikož v  Česku tradice zlatokopectví ve 
srovnání s jinými státy není tak velká. U nás 
se rýžování zlata v rámci celé České aso- 
ciace zlatokopů věnuje přibližně sto lidí, což 
je mnohem méně než jinde ve světě.

Díky soutěžím procestovala Veronika 
Štědrá kus světa a měla šanci zkusit rýžovat 
zlato v mnoha zlatonosných řekách. „Pro-

Se zlatokopkou 
na řece Kocábě
Kdo by neslyšel o zlaté horečce na Klondiku, o zlatokopech, kteří ztratili kvůli lesklému 
žlutému kovu rozum. Když jsem se dozvěděla, že i dnes je šance najít zlato v mnoha 
českých řekách, stoupla trochu teplota i mně. Objevit alespoň půlgramový nugetek je 
totiž lákavá představa. Pro radu, jak snadno zbohatnout, jsem vyrazila přímo za těmi 
nejpovolanějšími – českými zlatokopy.
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cestovala jsem prakticky celou Evropu, ale 
byla jsem také v Austrálii, Japonsku nebo 
na aljašské řece Klondike. To byl opravdu 
zážitek, rýžovat v místě, kde kdysi probíha-
la zlatá horečka. Kousek zlata jsem si odsud 
přivezla,“ podotýká s tím, že místní lidé rý-
žují zlato dodnes, ale už s mnohem menším 
elánem. „Nebaví je to. Většinou proto své 
„claimy“, místa na potoku, pronajímají zla-
tokopům nebo turistům z ciziny,“ vypráví 
Veronika, než společně vyrazíme do terénu.

Není to snadné
Ještě předtím mám možnost vyzkoušet 

si práci s rýžovací pánví ve velkých kádích 
s vodou, které jsou v areálu nachystané pro 

zlatokopy k soutěžnímu klá-
ní. Jako v každé zlatokopec-
ké soutěži v něm jde o to, co 
nejrychleji vyrýžovat předem 
daný počet drobných zrnek zlata přimícha-
ných do písku. Nejrychlejším zlatokopům 
to většinou trvá maximálně minutu.

Přestože se rýžování jeví jako jednodu-
chá záležitost, není tomu tak. Udržet stále 
stejné tempo v podobě krouživého pohybu 
pánve ponořené pod vodou a  naplněné 
pískem, mi vůbec nešlo. „Krouživý pohyb 
pánve způsobuje, že hustší materiál zůstá-
vá dole, ten lehčí odplaví voda. A zlato jako 
těžký kov se právě usazuje na dně pánve,“ 
objasňuje Veronika.

Ačkoliv do písku podle ní měly být přimí-

chané minimálně čtyři zlatá zrnka, nepoda-
ří se mi vyrýžovat ani jedno. Písek se mi totiž 
sype z pánve ve velkém. Zlato proto končí 
na dně kádě. Ve chvíli, kdy se z areálu pře-
souváme na říčku Kocábu, přenechávám 
proto raději rýžovací pánev jenom jí. Je totiž 
evidentní, že zlatokopka ze mě nebude.

Důležité je místo
„Každý zlatokop si nejprve musí vytipovat 

vhodné místo,“ radí Veronika během obhlíd-
ky říčky. Tím je podle ní břeh, kde jsou ná-
plavy s hodně hrubými balvany, mezi nimž 
se drží písek s hutným jílovitým materiálem, 
který je nepropustný. „Takový písek má čer-
nou barvu,“ vysvětluje odbornice, když se 
motykou snaží probojovat co nejhlouběji.

„Člověk se musí dostat až k „bedrocku“, 
což je vlastně kamenné nebo jílovité pod-
loží, které nepustí zlato dál,“ upřesňuje 
a vzpomíná, že největší nálezy cenného 
kovu u nás byly po povodních před šesti 
lety, kdy se během terénních prací na ře-
kách jako Vltava, Berounka či Sázava do-
stalo velké množství říčního sedimentu ze 
dna na břeh. „Největší nález, o němž vím, 
byl nugetek zlata, vážící tři a půl gramu, 
který jeden ze zlatokopů našel v Sázavě,“ 
vzpomíná.

Je mi jasné, že takové štěstí my mít ne-
budeme. Přesto doufám, že v okamžiku, kdy 
Veronika do pánve nabírá písek, najde se 
v něm alespoň nepatrné zrnko zlata. Vyrý-
žovat celý obsah pánve zvládne během pár 

minut. Chvilka napětí… a nic!

Zlato na památku
„Můžete rýžováním strávit 

celý den, ale ani to vám nezaručí, 
že něco najdete. Chce to trpěli-

vost, a hlavně notnou dávku štěstí,“ 
mírní moje zklamání zlatokopka, jejímž 

největším úlovkem se zatím stal téměř půl-
gramový nugetek zlata. Ten našla v nedale-
kém Bojovském potoku. Dohromady má ve 
své sbírce desítky kousků zlata z různých 
koutů světa. Ten nejnovější si přivezla až 
z Etiopie, kde v  rámci České geologické 
služby pomáhala místním geologům.

Smiřuji se s tím, že lesklý zlatý nugetek 
na dně rýžovací pánve zůstane dál jen 
v mých představách. Ale s prázdnou neod-
cházím. Od zlatokopů dostávám ampulku 
s několika drobnými zrnky zlata. Na památ-
ku. Kateřina Severová

Bohumil Toms je zlatokop a současný předseda Českého klubu zlatokopů.




