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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k Souhrnné zprávě k úkolům usnesení vlády České 

republiky ze dne 11. října 2017 č. 713 ke zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití 

kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin za období 11. 10. 

2017- 31. 12. 2021. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka ke kapitole 7 Technologický výzkum upravitelnosti SNS (str. 20) 

Do části materiálu v kapitole 7 v části Možnosti technologie úpravy lithných surovin z oblasti Cínovce 
požadujeme doplnit následující text za obrázek na str. 21 a před text Laboratorní ověření uvolnění lithia (Li) 
z cinvalditu – Ložisko Cínovec: 

Podstatou návrhu ČGS je zařazení metody magnetické separace /Dry Magsep (DMS) /před vlastní dopravu 

vytěžené rudy do LCP. Dále by se postupovalo dle aktuálního flowsheetu společnosti GEOMET. Přínosem 

dle ČGS by mělo být zmenšení objemu dopravovaných materiálů do LCP a odstranění abrazivního topazu. 

V návaznosti na navrhované řešení je nutné zodpovědět následující otázky: 

a. V případě zařazení DMS před hydraulickou dopravu, zůstane v areálu portálu 80% vytěženého 

materiálu. Pouze část (45 %) z toho by mohla být použita jako zakládka, nicméně minimálně 16 mil. 

tun materiálu za 20 let by zůstalo v areálu portálu, což je z environmentálního pohledu nepřijatelné. 

b. Materiál z dolu bude vycházet s určitou vlhkostí (cca 10 %). K dosažení dostatečné účinnosti DMS by se 

vytěžená ruda musela v areálu portálu vysušit, což má své environmentální a ekonomické dopady. 

c. Pokud by se po odseparování cinvalditového koncentrátu vracelo cca 45 % nemagnetického podílu 

ihned zpět do dolu (paste fill) byla by podstatná část cínu, obsažená právě v této nemagnetické části 

navždy ztracena. 

d. Každý technologický krok ve flow-sheetu s sebou nevyhnutelně nese ztrátu určitého množství Li. 

Ideálem každého flowsheetu je co nejmenší počet těchto kroků, aby byla dosažena maximální 

výtěžnost za přijatelných nákladů. Existuje obava, že zařazením dodatečného technologického kroku 

(DMS) přinese právě tento nežádoucí jev. Ve flowsheetu společnosti GEOMET je použita 

vysokointenzivní metoda magnetické separace Wet Magsep (WHIMS).  

Tato připomínka je zásadní. 
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2. Připomínka ke kapitole 7 Technologický výzkum upravitelnosti SNS (str. 20) 

Do části materiálu v kapitole 7 v části Možnosti technologie úpravy lithných surovin z oblasti Cínovce 
navrhujeme doplnit 4 nové odstavce za odstavec s názvem Metoda TVAR COM–DIAMO. 

Stěžejní nedostatek návrhu ČGS je nedostatečné podložení závěrů prokazatelnými výsledky testování na 

reprezentativních vzorcích alespoň v bench-scale měřítku, nejlépe v uzavřeném cyklu. Proto se nelze 

relevantně vyjádřit a posoudit, zda navrhované změny povedou k deklarovanému zvýšení výtěžnosti Li 

z rudy ve srovnání flowsheetu společnosti GEOMET, která poskytla ČGS standardní vyhodnocovací 

protokoly k doplnění chybějících dat. 

Obdobná situace se týká návrhů z oblastí roastingu a hydrometalurgie, které byly zkoumány konsorciem 

TVAR COM–DIAMO. Ve zprávě se uvádí, že nejúspěšnější metoda dosahovala výtěžnosti 83,5-98,8%. 

Vzhledem k velkému rozptylu není jasné nakolik jsou dosahované výsledky stabilní. Není také jasné, zda 

proběhlo testování v uzavřeném cyklu, je pouze uvedeno, že jde o zkoušky v laboratorním měřítku. Je 

nutno upozornit, že nejúspěšnější metoda, testovaná konsorciem TVAR COM–DIAMO, je založena na 

principu vytěkání plynných alkalických kovů a jejich následné kondenzaci, což je metoda chráněná patenty 

VŠCHT. 

Zpracovatelská metoda navrhovaná konsorciem TVAR COM–DIAMO byla prověřována jako jedna 

z možných variant při přípravě předběžné studie proveditelnosti projektu těžby a zpracování lithia na 

Cínovci, ale vzhledem k nízkému stupni technologické připravenosti této metody a nedostatečně 

prokázaným pozitivním ekonomickým a environmentálním dopadům na projekt byly zvoleny ve finálním 

výběru dvě současně prověřované zpracovatelské metody – a to sice metoda konvenční sádrová 

a inovativní metoda Incemet.   

Závěrem – bez dalších detailnějších informací a zejména průkazných dat z testování nelze učinit absolutně 

žádné závěry, zda prezentované alternativní metody mohou přispět k vyšší výtěžnosti Lithia z rudy, 

případně přinést vyšší ekonomickou efektivitu celého projektu. 

Tato připomínka je zásadní. 


