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1  Úvod 

Gemologie je věda o drahých kamenech. Je úzce specializovanou součástí aplikované mineralogie. 

Gemologie se zabývá vznikem, rozšířením a ložisky drahých kamenů, jejich fyzikálními                  

a chemickými vlastnostmi, technologií zpracování a také jejich identifikací a rozlišováním 

přírodních drahých kamenů od umělých produktů (např. syntetických drahých kamenů). 

Obsah on-line učebního textu „Základy gemologie (drahé kameny)“ rámcově odpovídá přednášce 

„Drahé kameny“, určené zejména pro studenty geologie na PřF UP v Olomouci. Tato přednáška 

byla součástí „celouniverzitní nabídky“, a tak byla hojně navštěvována nejen studenty geologie, ale 

i „negeology“ se zájmem o mineralogii, gemologii či dějiny umění. 

Poslední týdny roku 2020 naznačily, že s prezenční výukou na vysokých školách budou jisté 

problémy související s šířením nemoci COVID-19. Proto přednášející předmětu „Drahé kameny“ 

během zcela netradičních vánočních svátků připravil pro svoje studenty on-line učební text 

„Základy gemologie (drahé kameny)“. Tento učební text je svým obsahem víceméně totožný            

s elektronickou publikací Zimák, J. (2009): Základy gemologie (Vydavatelství UP Olomouc, IBN 

978-80-244-2383-8). Je proto milou povinností autora ještě jednou poděkovat oběma recenzentům 

zmíněné elektronické publikace z roku 2009 – Mgr. Pavle Hršelové (roz. Dokoupilové), Ph.D.                  

a Ing. Pavlu Novotnému – za pečlivou kontrolu textu ve finálním stadiu přípravy publikace a za 

všechny připomínky, které tehdy vedly k jejímu zkvalitnění. 

Lze očekávat, že on-line učební text „Základy gemologie (drahé kameny)“ zaujme i mnohé 

obdivovatele a sběratele minerálů a že může poskytnout informace všem, kdož se s drahými 

kameny setkávají při nejrůznějších příležitostech. Milovníci legend, záhad a pověr spjatých 

s drahými kameny budou možná zklamáni, neboť této problematice není v učebním textu věnován 

žádný prostor, s výjimkou přehledu dostupné literatury s tímto zaměřením. Autor je přesvědčen, že 

lze s úspěchem pochybovat o schopnosti drahých kamenů vydávat léčivou energii. Přesto drahý 

kámen přiložený léčitelem může nemocného uzdravit, neboť imunitní systém reaguje na celou řadu 

psychických a emocionálních podnětů, včetně víry v léčivou moc kamene a schopnosti léčitele. 

V učebním textu je mnoho pěkných obrázků drahých kamenů, jejichž prohlížení může pozitivně 

ovlivnit celkově blbou náladu… 

                                                                                                   V Olomouci, 3. ledna 2021 
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2  Klasifikace drahých kamenů 

Drahý kámen může být jak přírodninou, tak i látkou uměle vyrobenou (tzv. syntetické drahé 

kameny). V případě drahých kamenů první skupiny jde zpravidla o minerály nebo horniny, patří 

sem však i tektity (včetně vltavínů), perly, perleť, korály a také slonovina, mamutovina nebo 

dokonce žraločí zuby či kravské kosti. Obrovská rozmanitost říše drahých kamenů značně 

komplikuje jejich klasifikaci. 

Základem současného členění drahých kamenů je soubor vybraných fyzikálních, chemických              

i obecných parametrů. Z fyzikálních a chemických vlastností je nejdůležitější tvrdost a chemická 

odolnost (stálost) drahého kamene. Z obecných a často velmi subjektivních kritérií má význam 

vzácnost, módnost a eventuálně i určitá „záhadnost“, v případě konkrétních exemplářů to může být   

i jejich historie (někdy velmi dramatická). 

Drahé kameny se dělí do čtyř skupin: 

a) hlavní drahé kameny (tvrdost převážně 8–10): diamant, spinel, chryzoberyl (odrůda alexandrit), 

korund (odrůdy rubín a safír), opál (hlavně odrůdy drahý opál a ohnivý opál), diaspor (odrůda 

zultanit), minerály skupiny granátu (pyrop, almandin, spessartin, grossular, andradit a uvarovit), 

zirkon, topaz, zoisit (odrůdy thulit a tanzanit), beryl (odrůdy smaragd, akvamarín, heliodor, 

morganit, bixbit a goshenit a minerály skupiny turmalínu (elbait, dravit, skoryl a liddicoatit); 

b) vedlejší drahé kameny (tvrdost převážně 6–8): křemen (odrůdy křišťál, citrín, záhněda, morion, 

růženín, ametyst, modrý křemen, prasiolit, aventurin, tygří, sokolí a býčí oko), hematit, kassiterit, 

tyrkys, brazilianit, olivín (odrůda chryzolit), euklas, andalusit (odrůda chiastolit), epidot, cordierit, 

diopsid (odrůda chromdiopsid), čaroit, skapolit, jantar a perly; 

c) obecné drahé kameny (tvrdost 2–7): fluorit, chalcedon (odrůdy chryzopras a karneol), jaspis, 

achát, rodochrozit, aragonit, magnezit, malachit, howlit, sádrovec, apatit, jadeit, aktinolit (odrůda 

nefrit), rodonit, pyrofylit (odrůda agalmatolit), minerály náležející mezi živce (albit, oligoklas, 

andezin, labradorit, bytownit, ortoklas, amazonit, adular, sluneční kámen, měsíční kámen), sodalit, 

lazurit, tektity (např. vltavín), horniny (obsidián, gagát, unakit, porcelanit), korál, perleť a 

slonovina; 

d) raritní drahé kameny (jde o minerály, které mohou být v přírodě i velmi běžné, avšak jako drahé 

kameny jsou využívány spíše výjimečně, v některých případech pouze pro sběratelské účely): 

sfalerit, pyrit, markazit, kuprit, rutil, anatas, tantalit, kalcit, dolomit, siderit, smithsonit, azurit, baryt, 

celestin, scheelit, amblygonit, adamin, eosforit, fenakit, sillimanit, kyanit, staurolit, datolit, titanit, 

dumortierit, klinohumit, axinit, kornerupin, vesuvian, pezzottait, sugilit, benitoit, eudialyt, enstatit 

(odrůda bronzit), spodumen (odrůdy kunzit a hiddenit), prehnit, pektolit (odrůda larimar), chryzokol 

a danburit. 

Všechny drahé kameny vyjmenované ve výše uvedeném přehledu jsou charakterizovány v tomto 

on-line učebním textu. 

Zcela samostatnou skupinu (tedy pátou) představují syntetické drahé kameny. Jsou vyráběny uměle. 

Pokud struktura syntetického drahého kamene odpovídá struktuře v přírodě existujícího minerálu, je 

tento drahý kámen označován příslušným názvem minerálu nebo jeho variety s použitím adjektiva 

„syntetický“ (např. „syntetický diamant“, „syntetický rubín“, „syntetický spinel“). V opačném 

případě je syntetický drahý kámen označován názvem speciálním (technickým), často odvozeným 

od jeho chemického složení. Nejčastěji ve šperkařství používané syntetické drahé kameny jsou 

zmíněny v 10. kapitole tohoto učebního textu. 
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Většina drahých kamenů patří mezi minerály. Obecně je za minerál (nerost) považován chemický 

prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a vznikla jako 

produkt geologických procesů. Tato formulace zahrnuje drtivou většinu látek, které jsou všeobecně 

za minerály pokládány. 

Minerál je vždy přírodnina, která vzniká nezávisle na činnosti člověka (proto nelze za minerály 

považovat například uměle vyrobené drahé kameny, jak již bylo uvedeno výše). 

V současnosti je známo přes 5000 minerálů (tj. „minerálních druhů“ či „nerostných druhů“). 

Definice minerálního druhu je poměrně komplikovaná a v řadě případů lze diskutovat o tom, zda 

jeden minerál druh není vlastně celou skupinou minerálů a zcela naopak existují případy, kdy by 

bylo možno sloučit dva nebo i více minerálních druhů do druhu jediného. Čím se od sebe minerální 

druhy vlastně liší? Minerální druh se od ostatních minerálních druhů liší svým složením nebo 

strukturou. Řečeno jinak, ta minerální individua, která mají shodné chemické složení a shodnou 

strukturu, náleží k jednomu minerálnímu druhu. V říši minerálů je však zcela běžným jevem 

diadochie (izomorfní zastupování), a proto se mohou minerální individua náležející k jednomu 

minerálnímu druhu lišit (a někdy dosti podstatně) svým chemickým složením i strukturou! 

Chemické složení minerálního druhu je proto vyjadřováno idealizovaným chemickým vzorcem, 

v němž bývá izomorfní zastupování naznačeno jedině v případě, kdy je jeho obvyklý rozsah značný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Na tržní ceně bylo založeno dříve užívané členění drahých kamenů přírodního původu na dvě hlavní 

skupiny: drahokamy (v přírodě vzácné, a proto velmi drahé kameny) a polodrahokamy (v přírodě 

hojnější, a proto levnější). 

Poznámky 

Výše zmíněná izomorfie představuje v mineralogickém systému zásadní komplikaci, a to zejména při 

existenci úplných izomorfních řad. V nejjednodušším případě jde o dvě složky, které se spolu mohou 

mísit ve zcela libovolných poměrech. Příkladem může být řada olivínu tvořená forsteritovou složkou 

Mg2[SiO4] a fayalitovou složkou Fe2[SiO4]. Uvedené složky tedy představují krajní (koncové) členy 

forsterit–fayalitové řady (běžně nazývané „řada olivínu“ nebo jen jednoduše „olivín“). Při pojmenování 

členů této řady současná mineralogická nomenklatura vychází z „pravidla 50“. Členy olivínové řady 

s převahou forsteritové složky (tedy s Mg > Fe) se označují jako forsterit, členy olivínové řady 

s převahou fayalitové složky (tedy Mg < Fe) se označují jako fayalit. Hranice mezi forsteritem                         

a fayalitem je tedy na 50 % forsteritové a fayalitové složky. V přírodě převažuje olivín s převahou 

forsteritové složky nad fayalitovou (řečeno jinak: forsterit je v přírodě hojnější než fayalit). Proto lze 

často v literatuře najít chemický vzorec olivínu v podobě (Mg,Fe)2[SiO4]. Tento vzorec vyjadřuje 

zastupování Mg a Fe ve struktuře olivínu a současně převahu Mg nad Fe. 

Z uvedeného vzorce olivínu je zřejmé, že zastupující se prvky jsou uzavřeny v kulaté závorce a vzájemně 

odděleny čárkou (za čárkou nebývá mezera). Počet prvků uváděných v závorce sice není omezen, avšak 

platí, že „nic se nemá přehánět“. Například sfalerit má idealizovaný vzorec ZnS (tento vzorec běžně 

najdeme v encyklopediích nebo v učebnicích mineralogie). Sfalerit však často obsahuje značnou příměs 

Fe a menší příměs Mn, Cd, In, Ga, Hg a případně i dalších prvků. Tuto skutečnost lze vyjádřit vzorcem 

(Zn,Fe,Mn,Cd,In,Ga,Hg)S, daleko vhodnější je však vzorec (Zn,Fe)S, jenž může být doplněn slovním 

komentářem, v němž jsou zmíněny další možné příměsi. 

Zcela výjimečně se v literatuře objevují chemické vzorce minerálů, v nichž jsou čárky mezi 

zastupujícími se prvky vynechávány – např. vzorec olivínu má pak podobu (MgFe)2[SiO4]. Tento způsob 

psaní chemických vzorců je zcela nevhodný. Bohužel byl užit i v jedné z publikací doporučených pro 

další studium (Bernard, Rost et al. 1992). 
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Každý minerál má svůj vlastní jednoslovný mezinárodně platný triviální název. Běžné minerály 

mají svůj vlastní název i v národních jazycích (v češtině např. křemen). V rámci jednoho 

minerálního druhu může být vyčleňováno několik odrůd (variet), a to zpravidla na základě barvy 

nebo výrazných morfologických znaků (v češtině jsou názvy odrůd obvykle jednoslovné, mohou 

být i dvojslovné).  

 

 

 

 

 

 

Drahé kameny, které patří do říše minerálů, jsou nedílnou součástí mineralogického systému.                  

V současné době jsou nejpoužívanější mineralogické systémy založeny na chemismu a na 

příbuznosti krystalových struktur jednotlivých minerálních druhů. Se systémem založeným na 

těchto principech se v různě modifikované podobě můžeme setkat v publikacích zabývajících se 

systematickou mineralogií (např. Bernard, Rost et al. 1992, Bernard, Hyršl 2004). Příkladem může 

být silně zjednodušený mineralogický systém, dobře využitelný například při výuce mineralogie na 

školách všech stupňů, jenž rozděluje minerály do deseti základních skupin, označovaných jako 

třídy. V následujícím přehledu je uvedeno všech deset základních tříd, v případě silikátů i šest 

oddělení; u jednotlivých tříd a oddělení jsou jako příklad vyjmenovány minerály, které patří mezi 

drahé kameny a které jsou podrobně charakterizovány v této publikaci: 

1. Prvky a příbuzné minerály (intermetalické slitiny, karbidy, silicidy, nitridy a fosfidy) 

Příklad: diamant. 

2. Sulfidy a příbuzné sloučeniny selenu, telluru, arsenu, antimonu a bismutu (selenidy, telluridy, 

arsenidy, antimonidy, bismutidy) 

Příklad: sfalerit, pyrit a markazit. 

3. Halogenidy 

Příklad: fluorit. 

4. Oxidy a hydroxidy (a také arsenity, selenity, tellurity a jodáty) 

Příklad: kuprit, spinel, chryzoberyl, hematit, korund, křemen, chalcedon, opál, rutil, anatas, 

kassiterit, tantalit-(Mn) a diaspor. 

5. Karbonáty a nitráty (a také sulfity) 

Příklad: kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit, smithsonit, aragonit, dolomit, malachit a azurit. 

6. Boráty 

Příklad: howlit. 

7. Sulfáty, chromáty, molybdáty a wolframáty 

Příklad: baryt, celestin, sádrovec a scheelit. 

8. Fosfáty, arsenáty a vanadáty 

Příklad: fluorapatit, tyrkys, brazilianit, amblygonit, adamin a eosforit. 

9. Silikáty 

Šest oddělení: nesosilikáty, sorosilikáty, cyklosilikáty, inosilikáty, fylosilikáty a tektosilikáty. 

Poznámka 

Výjimečně jsou v rámci určité odrůdy vyčleňovány další odrůdy (vlastně „pododrůdy“ či „subvariety“ – 

tyto termíny se však nepoužívají!). Jedním z příkladů je korund. Má dvě drahokamové odrůdy: rubín 

(rudě zbarvený) a safír (zbarvený jinak než rudě). Bezbarvý safír je označován jako leukosafír. Žlutý, 

oranžově žlutý až oranžově červený safír se nazývá padparadča. 
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Oddělení nesosilikátů – příklad: olivín, minerály skupiny granátu (pyrop, almandin, spessartin, 

grossular, andradit a uvarovit), zirkon, topaz, euklas, andalusit, kyanit, sillimanit, fenakit, staurolit, 

datolit, titanit, dumortierit a klinohumit. 

Oddělení sorosilikátů – příklad: zoisit, epidot, vesuvian, kornerupin a minerály skupiny axinitu – 

axinit-(Fe), axinit-(Mg) a axinit-(Mn) (minerály skupiny axinitu byly dříve řazeny mezi 

cyklosilikáty). 

Oddělení cyklosilikátů – příklad: beryl, minerály skupiny turmalínu (skoryl, dravit, elbait, 

liddicoatit), cordierit, pezzottait, sugilit, benitoit a eudialyt. 

Oddělení inosilikátů – příklad: diopsid, jadeit, enstatit, spodumen, aktinolit, prehnit, pektolit, 

rodonit a čaroit. 

Oddělení fylosilikátů – příklad: pyrofylit a chryzokol. 

Oddělení tektosilikátů – příklad: skapolit, sodalit, lazurit, danburit a živce. Živce se dělí na alkalické 

živce, plagioklasy (sodnovápenaté živce) a barnaté živce. K alkalickým živcům patří sanidin, 

ortoklas, mikroklin, anortoklas a také albit. Plagioklasy tvoří řadu šesti minerálů: albit, oligoklas, 

andezin, labradorit, bytownit a anortit. Reprezentantem barnatých živců je celsian a hyalofan. 

10. Organoidy (organické minerály) 

Příklad: jantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura zmíněná v této kapitole: 

Bernard, J.H., Hyršl, J. (2004): Minerals and their Localities. Granit Praha. 

Bernard, J.H., Rost, R. et al. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha. 
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3  Fyzikální a chemické vlastnosti drahých kamenů 

V této kapitole jsou stručně charakterizovány základní fyzikální vlastnosti drahých kamenů, k nimž 

patří zejména vlastnosti optické (transparence, barva a barevné efekty, index světelného lomu, 

dvojlom, disperze, pleochroismus a lesk), tvrdost, štěpnost a lom, hustota a také tepelná odolnost. 

Z chemických vlastností je zmíněna pouze chemická odolnost. 

 

3.1  Transparence 

Různé drahé kameny mají rozdílnou schopnost propouštět světelné paprsky. Podle transparence 

(průhlednosti či průsvitnosti) je lze dělit do pěti skupin: 

Průhledné drahé kameny 

Propouštějí světlo tak dokonale, že světelné paprsky mohou procházet i velmi silnou vrstvou 

drahého kamene. Položíme-li destičku vyříznutou nebo vyštípnutou z průhledného drahého kamene 

například na text v knize, jsme schopni jej bez problémů přečíst. Příklady: diamant, křišťál, achroit. 

Poloprůhledné drahé kameny 

Propouštějí světlo o něco hůře než drahé kameny průhledné, písmo pod nimi se stává nejasné. 

Příklady: ametyst, růženín, záhněda, fluorit, smaragd, akvamarín, topaz. 

Průsvitné drahé kameny 

Propouštějí světlo podstatně hůře – pohledem přes některé z této skupiny drahých kamenů lze 

spatřit jen hrubé obrysy okolních předmětů (dobře lze rozlišit např. sluncem zalitá okna ve stěně 

nebo svítící lampu v potemnělé místnosti). Průsvitný drahý kámen prosvítá i v silnější vrstvě. 

Příklady: opál, achát, chalcedon, jantar, obsidián. 

Neprůhledné drahé kameny 

Nepropouštějí světlo ani v tenké vrstvě, výbrus (tj. destička o síle cca 0,03 mm) však prosvítá. 

Příklady: jaspis, tyrkys. 

Opakní drahé kameny 

Neprosvítají ani ve výbrusu. Příklady: pyrit, markazit. 

 

3.2  Barva a barevné efekty 

Barva drahých kamenů je většinou způsobena pohlcením určitých vlnových délek světla 

dopadajícího na jejich povrch. Podle příčin barevnosti lze drahé kameny rozdělit do čtyř skupin: 

Achromatické (bezbarvé) drahé kameny 

Při průchodu světelných paprsků achromatickým drahým kamenem nedochází ve viditelné části 

spektra (tj. v oblasti vlnových délek 400 až 760 nm) k selektivní absorpci určitých vlnových délek,    

a proto se tento drahý kámen jeví jako bezbarvý. 

Příklady: křišťál, achroit, goshenit a diamant. 

 

 

 

 

Poznámka 

Křišťál, achroit a goshenit jsou vždy bezbarvé, neboť jde o bezbarvé odrůdy křemene, elbaitu a berylu. 

V případě diamantu je situace odlišná. Diamant je minerál, který může být bezbarvý, často je však různě 

zbarven. Jeden a týž minerál se může vyskytovat v různě zbarvených varietách, které mohou mít 

specifické názvy – to je typické i pro skupinu alochromatických drahých kamenů (viz níže). 
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Idiochromatické (barevné) drahé kameny 

Barva idiochromatických drahých kamenů vzniká v atomech prvků, které jsou podstatnou součástí 

těchto drahých kamenů (jde o prvky vyjádřené v chemickém vzorci těchto minerálů). Ke vzniku 

barvy často dochází v tzv. chromoforech, jimiž jsou atomy přechodných kovů (Ti, V, Cr, Mn, Fe, 

Co, Ni, Cu). V závislosti na krystalové struktuře může stejný chromofor tvořit v různých 

minerálech rozmanité barvy – např. Cu způsobuje modrou barvu azuritu, zelenou barvu malachitu 

nebo červenou barvu kupritu, Fe vyvolává zelenou barvu olivínu a červenou barvu almandinu. 

 

Alochromatické (zbarvené) drahé kameny 

Barva alochromatických drahých kamenů může vznikat v atomech přechodných kovů, které jsou  

jen stopovou, v idealizovaném chemickém vzorci minerálu nevyjádřenou příměsí. Například chrom 

způsobuje zelené zbarvení smaragdu nebo červené zbarvení rubínu; železo vyvolává modrozelenou 

barvu akvamarínu nebo žlutou barvu citrínu. Různé příměsi způsobují u mnoha drahých kamenů 

existenci různě zbarvených odrůd (jde například o barevně odlišné variety křemene, berylu, 

korundu a spinelu). Zbarvení některých drahých kamenů má svůj původ v tzv. „barevných 

centrech“, přičemž těmito barevnými centry bývají defekty v krystalové struktuře. Některé drahé 

kameny jsou zbarveny drobnými uzavřeninami (inkluzemi) jiných minerálů (např. uzavřeniny 

chloritu nebo hematitu            v křemeni způsobují jeho zelené nebo červené zbarvení). 

 

Pseudochromatické (zdánlivě barevné) drahé kameny 

V pseudochromatických drahých kamenech vznikají barevné efekty lomem, ohybem nebo 

interferencí světelných paprsků. Tyto barevné efekty jsou často označovány jako anomální. 

K anomálním barevným efektům patří např. iridiscence (irizace), labradorescence, efekt oka, 

asterismus, opalizace, opalescence a aventurizace. 

Iridiscence (irizace) se projevuje duhovými barvami na trhlinkách nebo štěpných plochách (obr. 1). 

Jde o zcela běžný pseudochromatický efekt. 

 

 

 

 

 

Labradorescence je pestrá hra barev (viz obr. 2) vznikající rozkladem světla a interferencí na 

dvojčatných lamelách živců. Lze ji považovat za druh iridiscence. 

Obr. 1. Albit s efektem duhy (tzv. měsíční 

kámen), oválný brus, 7,15 ct, 16 x 12 mm. 

Indie. 
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Efekt oka vzniká rozptylem (odrazem) světla např. na hustě nahloučených jehličkách minerálu 

uzavřených v drahém kameni, přičemž tyto jehličky musí být orientovány paralelně – např. 

uzavřeniny goethitu v apatitu nebo uzavřeniny rutilu v růženínu. Efekt oka může vznikat i na 

paralelně uspořádaných šupinkách – např. šupinky slíd ve smaragdu. V řadě případů k tomuto jevu 

dochází na paralelně orientovaných „jemných paralelních kanálcích“ ve struktuře – např. u berylu, 

elbaitu a chryzoberylu. Tento jev vytváří po vybroušení kamene do oválného nebo kulatého 

kabošonu dojem oka šelmy (např. kočky, a proto je tento jev často označován jako „efekt kočičího 

oka“) – viz obr. 3 až 6. Efekt oka je charakteristický pro tři variety křemene: tygří oko (obr. 5), býčí 

oko a sokolí oko (obr. 6). 

 

 
 

Obr. 2. Labradorit s efektem duhy, 

kabošony různých tvarů, 5,67 až 47,41 ct. 

Afrika. 

Obr. 3. Elbait – verdelit s efektem oka, 

oválný kabošon, 7,62 ct, 15 x 11,3 mm. 

Afrika. 
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Obr. 4. Živec (měsíční kámen) s efektem 

oka, oválný kabošon, 6,35 ct, 14 x 10,1 mm. 

Afrika. 

Obr. 5. Tygří oko, hruškovitý kabošon, 

3,15 ct, 12 x 8 mm. Afrika. 

Obr. 6. Sokolí oko, fantazijní kabošon; 

šířka snímku cca 62 mm. 
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Asterismus (hvězdný třpyt) je podmíněn odrazem světla na mikroskopických uzavřeninách, které 

jsou v hostitelském krystalu orientovány ve dvou nebo třech směrech (v závislosti na krystalové 

struktuře hostitele). Často je asterismus pozorovatelný u korundu – díky orientovaně uspořádaným 

uzavřeninám jehličkovitého rutilu vzniká šestiramenná hvězda (nejlépe pozorovatelná na kulatých 

kabošonech, jejichž osa je totožná s krystalografickou osou z korundu – obr. 7 a 8). Asterismus 

někdy vykazuje diopsid (čtyřramenná hvězda – viz obr. 9) nebo růženín. 

 

 
 

 
 

Obr. 8. Asterický safír, oválné kabošony, 

každý cca 1,10 ct, 6,5 x 4,5 mm. Mogok, 

Barma. 

Obr. 7. Korund – safír s asterismem, oválný 

kabošon, 24,70 ct, 17 x 14,5 mm. Thajsko. 
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Opalizace („barvohra“) je charakteristická pro drahý opál (viz obr. 10 a 12). Je způsobena 

pravidelným uspořádáním tzv. globulí ve struktuře drahého opálu (globule jsou kuličkovité útvary     

o průměru v rozpětí 200 až 350 nm – viz obr. 11). Tato stavba opálu vyvolává lom a rozklad světla. 

Výsledným efektem je výrazná hra barev při pohledu pod různými úhly. 

 

 
 

 

Obr. 9. Asterický diopsid, oválný kabošon, 

13,71 ct, 14 x 12 mm. Indie. 

Obr. 10. Drahý opál; šířka snímku 20 mm. 

Dubník, Slovensko. Foto: Albert Russ. 

Obr. 12. Drahý opál (tzv. černý opál); šířka 

snímku cca 24 mm. Virgin Valley District, 

Humboldt Co., Nevada, USA. 

 

Obr. 11. Globule ve struktuře 

drahého opálu. 
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Opalescence je charakteristická pro opály. Jde o rozptyl světla, vyvolávající mléčně modravý nebo 

perleťový vzhled opálů v důsledku reflexních jevů, při nichž se odráží především krátkovlnné,               

tj. modré světlo (viz obr. 13). 

 

 
 

 

Aventurizace se projevuje třpytem a blýskavými efekty při různých směrech dopadu světla na 

plochu kamene. Je vyvolána inkluzemi v drahém kameni. V případě tzv. aventurinu (viz obr. 14) 

jde o šupinky slídy (např. fuchsitu) nebo hematitu v křemeni. Živce vykazující aventurizaci (např. 

tzv. sluneční kámen na obr. 15) obsahují uzavřeniny hematitu, lepidokrokitu nebo goethitu. 

 

 
 

Obr. 13. Drahý opál s výraznou opalescencí, 

oválný kabošon, 3,76 ct, 13 x 10 mm. 

Mexiko. 

Obr. 14. Tumblerovaný aventurin; šířka 

snímku cca 80 mm. 
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U některých drahých kamenů dochází k výrazné změně barvy v závislosti na spektrálním složení 

světla. Tento jev se označuje jako alexandritový efekt. Je nazván podle alexandritu (odrůda 

chryzoberylu), na němž se projevuje velmi výrazně: při denním světle je trávově až smaragdově 

zelený, při umělém fialově červený až červenofialový (obr. 16). Někdy je alexandritový efekt 

pozorovatelný u fluoritu, zultanitu (odrůda diasporu – viz obr. 17), safíru (odrůda korundu – viz 

obr. 18) nebo andraditu. 

 

 
 

 
 

Obr. 16. Chryzoberyl – alexandrit, 

trojúhelníkový brus (vlevo při denním světle, 

vpravo při světle umělém), 2,14 ct, 8,7 mm. 

Indie. 

Obr. 17. Diaspor – zultanit s alexandritovým 

efektem, čtvercový brus (vlevo při denním 

světle, vpravo při světle umělém), 1,81 ct,                        

7 mm. Turecko. 

Obr. 15. Albit – sluneční kámen s výraznou 

aventurizací, kulatý kabošon, 1,35 ct, 7 mm. 

Indie. 
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3.3  Index světelného lomu 

Světlo se skládá z elektromagnetických vln určitých vlnových délek. Šíří-li se vlna z jednoho 

prostředí do druhého, obvykle dochází ke změně rychlosti a může dojít také ke změně směru 

světelného paprsku. Při přechodu z prostředí opticky řidšího (např. vzduch) do prostředí opticky 

hustšího (např. drahý kámen) se rychlost světla sníží a může dojít k lomu ke kolmici. 

Platí, že poměr sinu úhlu dopadu k sinu úhlu lomu je konstanta pro daná dvě prostředí. Touto 

konstantou je relativní index světelného lomu (zkráceně „index lomu“), jenž je roven podílu 

rychlostí světla v prvním a druhém prostředí (Snellův zákon). Například vzduchem se světlo šíří 

rychlostí téměř 300 000 km/s, diamantem rychlostí 124 000 km/s. Index světelného lomu diamantu 

je tedy 300 000 : 124 000 = 2,42. 

Index světelného lomu převážné části drahých kamenů spadá do intervalu 1,4–2,6. 

Velikost úhlu lomu závisí i na vlnové délce (tedy barvě) světla. Obecně platí, že světlo s menší 

vlnovou délkou má větší úhel lomu. Proto se indexy lomu drahých kamenů (a minerálů obecně) 

uvádějí vždy pro určitou vlnovou délku (v praxi pro monochromatické žluté světlo s vlnovou 

délkou 589,3 nm). 

Index světelného lomu zásadním způsobem ovlivňuje tvar fasetového brusu užívaného pro daný 

drahý kámen. 

 

 

3.4  Dvojlom 

Látky se obecně dělí na opticky izotropní a opticky anizoptropní. Látky opticky izotropní jsou buď 

amorfní (např. opál) nebo krystalují v soustavě kubické (např. diamant, spinel, granáty, fluorit). 

Látky krystalující ve zbývajících soustavách jsou opticky anizotropní (většina drahých kamenů).      

U opticky anizotropních látek dochází ke dvojlomu: paprsek světla se v nich rozkládá na dva 

paprsky, které jsou polarizované, šíří se různou rychlostí a mohou se šířit různými směry. Velmi 

vysoký dvojlom vykazuje kalcit a také zirkon a titanit, relativně vysoký dvojlom má olivín. 

 

 

Obr. 18. Korund – safír s alexandritovým 

efektem, trojúhelníkový brus (vlevo při 

denním světle, vpravo při světle umělém), 

1,88 ct, 7,3 x 7 mm. 
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3.5  Disperze 

Disperzí ve fyzice rozumíme závislost určité fyzikální charakteristiky na vlnové délce záření – jde 

např. o závislost indexu světleného lomu na vlnové délce světla. Denní (bílé) světlo je 

polychromatické (vlnové délky 400 až 760 nm), a proto při průniku světelného paprsku drahým 

kamenem dochází vedle jeho lomu (příp. dvojlomu) též k jeho rozkladu na jednotlivé barvy spektra. 

Zpravidla je disperze tím větší, čím vyšší jsou hodnoty indexu lomu. Vysokou disperzi vykazuje 

např. diamant, zirkon, démantoid (odrůda andraditu) a rutil. Vysokou disperzi mají syntetické 

materiály používané k imitaci diamantu (např. syntetický kubický ZrO2 nebo YAG). S výraznou 

disperzí je spjata hra duhových barev v kameni. 

Diamanty jsou zpravidla broušeny do tvaru briliantu, jenž nejlépe umožňuje vyniknout barevným 

efektům, jejichž vznik souvisí s disperzí (obr. 19). 

 

 
 

 

 

3.6  Pleochroismus 

Pleochroismus se projevuje rozdílnou intenzitou zbarvení drahého kamene při prohlížení v různých 

směrech. Jeho podstatou je rozdílná absorpce světla pronikajícího opticky anizotropními krystaly. 

Pleochroismus může být výrazný např. u tanzanitu, turmalínu, cordieritu nebo i rubínu (při pohledu 

z různých směrů je takový rubín jednou žlutavě červený, jindy sytě karmínový). 

 

3.7  Lesk 

Lesk vzniká reflexí a rozptylem světla na povrchu drahého kamene (resp. v tenké vrstvičce při jeho 

povrchu). Lze rozlišit tři hlavní typy lesku: 

Kovový lesk je typický pro opakní nebo téměř opakní minerály, které odrážejí značnou část světla 

na ně dopadajícího. Kovový lesk mají např. ryzí kovy a většina sulfidů (pyrit, markazit). 

Polokovový lesk je typický pro některé opakní nebo téměř opakní minerály (např. hematit, někdy 

kassiterit a sfalerit).  

Nekovový lesk je velmi rozmanitý a podle jakosti se blíže označuje jako diamantový, skelný, 

mastný, perleťový, hedvábný nebo matný. 
 

Obr. 19. Schematické znázornění průchodu 

paprsku bílého světla briliantovým brusem 

diamantu a jeho rozklad do barevného 

spektra vlivem disperze. 
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Diamantový lesk je charakteristický pro průhledné minerály s vysokým indexem světelného lomu 

(např. diamant, zirkon). 

Skelný lesk je velmi častý u průhledných drahých kamenů – většina z nich má skelný lesk (např. 

křišťál, záhněda, citrín, ametyst, spinel, rubín, safír, smaragd, akvamarín, elbait, pyrop, fluorit). 

Mastný lesk je zpravidla způsoben drobnými plynokapalnými uzavřeninami v jinak průhledných 

minerálech (např. někdy apatit, opál, jadeit, chryzolit). 

Perleťový lesk je podmíněn totálním odrazem světla na jemných trhlinkách ve výborně štěpných 

minerálech (např. některé živce a perly). 

Hedvábný lesk je vyvolán vláknitou stavbou některých nerostných agregátů (je charakteristický 

např. pro malachit, tygří oko, sokolí oko a býčí oko, někdy jej má nefrit). 

Matný lesk je velmi slabý nekovový lesk (někdy jej má např. opál). 

Minerály bez lesku se často označují jako mdlé minerály, příp. minerály s mdlým leskem (např. 

magnezit a howlit). 

Je běžné, že jeden a týž minerál může vykazovat několik typů lesku (v závislosti na zbarvení, 

přítomnosti uzavřenin, agregátním stavu apod.). 

 

 

3.8  Tvrdost 

Tvrdostí v mineralogii rozumíme odpor nerostu vůči vnikání cizího tělesa bez vzniku lomu. Tvrdost 

minerálu závisí zejména na jeho struktuře – na povaze vazeb, velikosti meziatomových vzdáleností, 

valenci a těsnosti směstnání iontů nebo atomů. Tvrdost je výrazně ovlivňována poruchami                

v krystalové struktuře, přítomností pevných a fluidních inkluzí. Tvrdost označujeme písmenem T. 

K určení tvrdosti minerálů (včetně drahých kamenů) se tradičně používá Mohsova stupnice tvrdosti. 

Je sestavena z těchto minerálů: 

  1.  mastek 

  2.  halit 

  3.  kalcit 

  4.  fluorit 

  5.  apatit 

  6.  ortoklas 

  7.  křemen 

  8.  topaz 

  9.  korund 

10.  diamant 

 

Tvrdost minerálu zjišťujeme pokud možno na hladké ploše, do níž škrábeme (rýpeme) minerály ze 

stupnice. Jestliže lze například do plochy zkoumaného minerálu rýpat ortoklasem (a samozřejmě za 

ním následujícími členy Mohsovy stupnice), avšak apatit na jeho ploše rýhy nezanechává, je tvrdost 

tohoto minerálu zhruba 5,5. Vzhledem k tomu, že tvrdost minerálu závisí na směru, lze v některých 

případech zjistit v různých směrech výrazně rozdílné hodnoty – např. na ploše (100) krystalu 
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kyanitu lze ve směru krystalografické osy y zjistit tvrdost 6, avšak ve směru krystalografické osy z 

pouze tvrdost 4 (viz obr. 20). 

Pokud nemáme k dispozici Mohsovu stupnici tvrdosti, lze tvrdost minerálu přibližně určit pomocí 

jiných prostředků. Například nehtem lze rýpat minerály s tvrdostí přibližně do 2. stupně, měděným 

drátem do 3. stupně, hřebíkem nebo nožem do 5. stupně, ocelovým pilníkem do 6. stupně; minerály    

s tvrdostí nad 6 rýpou do skla. 

 

 
 

Obr. 20. Anizotropie tvrdosti krystalu kyanitu na ploše pinakoidu (001) (vlevo). Krystaly kyanitu 

(vpravo) – šířka snímku 28 mm, Sponda Alp – Pizzo Forno (Leventina, Ticino, Švýcarsko), foto: 

Matteo Chinellato. 

 

 

3.9  Štěpnost 

Štěpnost je definována jako krystalograficky orientované minimum soudržnosti. Je to schopnost 

krystalické látky štípat se (praskat) podél určitých rovin. Na krystalech lze pozorovat, že plochy 

štěpnosti jsou často rovnoběžné s určitými krystalovými plochami, přičemž jde zpravidla o plochy      

s nejjednoduššími Millerovými symboly. Podobně jako krystalové plochy jsou i plochy štěpnosti 

odrazem struktury krystalické látky. Kvalita štěpnosti se v mineralogii obvykle charakterizuje 

adjektivy: 

●  dokonalá (výborná, výtečná) 

●  velmi dobrá 

●  dobrá (střední) 

●  nedokonalá (zřetelná) 

●  velmi nedokonalá (nezřetelná) 

Terminologie používaná k vyjadřování kvality štěpnosti je velmi rozkolísaná (a to nejen v češtině). 

Určování stupně štěpnosti je velmi subjektivní a z toho plynou značné rozdíly v hodnocení této 

fyzikální vlastnosti u jednotlivých minerálů. 

Poznámka: Pokud je součástí Millerova symbolu znaménko „mínus“, mělo by být uváděno nad 

příslušnou číslicí. Z technických důvodů je v této publikaci je znaménko „mínus“ uváděno před 

příslušnou číslicí (tedy např. štěpnost podle základního klence je vyjádřena symbolem 10-11). 
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3.10  Lom 

Při porušení soudržnosti krystalické látky, v jejíž struktuře nejsou žádná výrazná minima 

soudržnosti, nevznikají plochy štěpnosti, ale tvoří se lomné plochy. K lomu dochází i u štěpných 

minerálů, ale čím je štěpnost minerálu lepší a čím je počet různě orientovaných ploch štěpnosti 

větší, tím jsou lomné plochy vzácnější (např. u kalcitu, který je dokonale štěpný podle klence, se 

lomné plochy objevují jen zcela výjimečně). Porušení soudržnosti lomem je charakteristické pro 

amorfní minerály. 

Podle tvaru lomných ploch lze rozlišit tři hlavní druhy lomu: 

●  lasturnatý lom, jenž je v typické podobě vyvinut u opálu a obsidiánu 

●  rovný lom mají např. některé odrůdy chalcedonu 

●  nerovný lom má např. pyrit (lomné plochy jsou pokryty četnými hrbolky a jamkami) 

 

 

3.11  Hustota 

Hustotu minerálu (či drahého kamene) lze definovat jako číslo, které udává kolikrát je určitý objem 

minerálu těžší než stejný objem destilované vody při 4 °C (tj. při teplotě, kdy má voda maximální 

hustotu, která odpovídá 1 g/cm
3
). V mineralogii (a gemologii) hustotu nejčastěji označujeme 

písmenem h. Většina horninotvorných minerálů má hustoty v rozpětí 2,5–3,5; rudní minerály mají 

hustoty většinou v intervalu 4–7,5. 

Hustota minerálů závisí na jejich chemickém složení a struktuře. Hustota minerálů obecně roste           

s obsahem prvků o vysoké atomové hmotnosti (obzvláště olova, rtuti, stříbra apod.); relativně velmi 

nízkou hustotu mají minerály obsahující vodu. U polymorfních nebo alotropických modifikací bývá 

hustota různá, což je způsobeno jejich rozdílnou strukturou (např. hustota grafitu je 2,1–2,3, hustota 

diamantu je 3,5). Minerály, jejichž chemické složení je v podstatě konstantní (např. diamant, 

křemen), mají v podstatě konstantní hustotu; hustota minerálů, jejichž chemické složení je díky 

izomorfnímu zastupování velmi variabilní, se mění podle kvantitativního poměru zastupujících se 

prvků (např. v souvislé řadě forsterit Mg2[SiO4] – fayalit Fe2[SiO4] hustota plynule roste od 3,2 do 

4,4). 

Podle hustoty se minerály velmi často dělí do dvou skupin: na lehké minerály (h  2,95) a těžké 

minerály (h  2,95). Většina hlavních drahých kamenů patří mezi těžké minerály (diamant, korund, 

chryzoberyl, spinel, granáty, spinel, topaz, zirkon, zoisit a diaspor), jen některé jsou lehké (beryl         

a opál). Minerály skupiny turmalínu patří v závislosti na jejich složení mezi těžké minerály nebo 

minerály lehké. 

 

 

3.12  Tepelná odolnost 

Tepelná odolnost má u drahých kamenů značný význam. Nízká tepelná odolnost může komplikovat 

jejich zpracování (řezání, broušení a leštění) i vlastní šperkařskou práci (fixaci kamene do šperku), 

může omezit způsob využití šperků a je nutno k ní přihlédnout při výběru vhodné metody údržby 

šperku. 

U mnoha drahých kamenů může působením tepla dojít ke změně jejich barvy. 
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3.13  Chemická odolnost 

Při zpracování (např. broušení), nošení či údržbě drahých kamenů dochází k jejich styku                   

s chemickými látkami, které na ně více či méně působí. Může při tom docházet k narušení drahých 

kamenů, ke ztrátě lesku, příp. k jejich úplné destrukci. 

Převážná část drahých kamenů hlavních je chemicky odolná. Řadu vedlejších, obecných i raritních 

drahých kamenů však narušují nejen různé kyseliny a louhy, ale také saponáty, pot nebo i ovzduší. 

 
 

      Způsob udávání hmotnosti drahých kamenů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost drahých kamenů lze uvádět gramech, 

ale častěji používanou jednotkou hmotnosti je 

karát.  

 

Dříve:    1 karát = asi 0,2 g 

 

Nyní:          1 ct = 0,2 g 

               (ct = metrický karát) 

                  tedy: 5 ct = 1 g 

 

Karát byl odvozen od váhy jednoho semínka 

rohovníku obecného (Ceratonia siliqua), který je 

u nás znám též jako „svatojánský chléb“. Jeho 

semínka se používala při jemném vážení už ve 

starověku. 

Rohovník obecný 

s lusky plnými semínek. 
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4  Broušení a zušlechťování drahých kamenů 

Drahý kámen musí mít určité fyzikální a chemické vlastnosti, aby mohl být za drahý kámen 

považován a odpovídajícím způsobem i využit. Drahý kámen však musí mít ještě jednu vlastnost, 

která je v podstatě nedefinovatelná. Musí se líbit. A má-li se líbit (rozuměj též „má-li být prodán za 

co nejvyšší cenu“), musí mít zajímavou barvu, lesk, tvar..., musí být upraven tak, aby byl co nejlépe 

použitelný pro šperkařské zpracování, které (pokud je na vysoké úrovni) ještě umocní jeho krásu.    

A aby byl co nejkrásnější, je broušen a zušlechťován. 
 

 

4.1  Broušení drahých kamenů 

Postup broušení drahých kamenů sestává z několika základních operací (které se někdy překrývají, 

případně i opakují): 

 příprava a výběr kamenů ke zpracování, 

 řezání, 

 štípání, 

 hrubé broušení, 

 jemné broušení, 

 leštění, 

 čištění. 
 

Podle způsobu zpracování drahého kamene existují tyto typy broušení: rovinné broušení, broušení 

kabošonů, fasetové broušení, tumblerování (tromlování), výroba kuliček a korálků, vrtání, řezání, 

rytí a plastické vybrušování. 

 
4.1.1  Rovinné broušení 

Při rovinném broušení je na drahém kameni vytvářena jedna rovná plocha nebo je z drahého 

kamene nejprve vyříznuta deska (či destička), které je broušena na jedné straně, případně na 

stranách obou. Rovinné broušení se nejčastěji používá při zpracování tzv. sbírkových kamenů (např. 

achátů, jaspisů a dalších drahých kamenů se zajímavou stavbou – viz obr. 21 až 24), při výrobě 

šperkových destiček a přívěsků. 

 

 

 

Obr. 21. Achát, rovinný brus; šířka snímku  

80 mm. Agate Creek, Queensland, Austrálie. 

Foto: Mark Rheinberger. 
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Obr. 23. Leštěná achátová destička,                            

Rio Grande do Sul, Brazílie. 

Obr. 22. Achát, rovinný brus; šířka snímku 

cca 28 mm. Morcinov, ČR.                       

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 24. Malachit, rovinný brus;                     

šířka snímku cca 160 mm. Lubumbashi 

(Elizabethville), Katanga (Shaba),                

Konžská demokratická republika.                        

Foto: John H. Betts. 
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4.1.2  Broušení kabošonů (čočkovců) 

Jako kabošon (čočkovec) je označován kámen vybroušený dokulata, avšak s rovnou spodní 

plochou. Název kabošonu bývá upřesňován jeho tvarem (tj. obrysem kamene při pozorování shora) 

– např. kulatý kabošon, oválný kabošon, trojúhelníkový kabošon... (obr. 25 až 27). 

 

 
 

 
 

Obr. 26. Oválný kabošon z prehnitu, 

17,32 ct, 18 x 14 mm. JAR. 

Obr. 25. Kulatý kabošon z drahého opálu, 

0,30 ct, 5 mm. Austrálie. 
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4.1.3  Fasetové broušení 

Fasetové broušení je metoda zpracování kamene, při níž je na jeho povrchu broušením vytvářeno 

velké množství rovných plošek, označovaných obecně jako fasety. Typ brusu (viz níže) je volen 

tak, aby se co nejlépe využilo přirozených kvalit kamene. Rozdíl ve vzhledu suroviny a fasetového 

brusu je zřejmý z obr. 28. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Na obr. 29 je schematický nákres tzv. kulatého briliantového brusu (při pohledu zboku). Na jeho 

příkladu jsou vysvětleny pojmy, které se užívají i u dalších fasetových brusů. Brus se dělí na dvě 

hlavní části: Jeho vrchní část se označuje jako korunka (nebo taky svršek). Hlavní rovná plocha na 

vrcholu kamene, která je současně největší fasetou, se nazývá tabulka. Spodní část kamene se 

nazývá pavilon (nebo spodek). Fasety pavilonu se sbíhají do špičky (nebo hrany spodku u jiných 

brusů); často je špička zbroušena do drobné plošky označované jako kaleta (kaleta je tedy 

protipólem tabulky, s níž je rovnoběžná). Zpravidla velmi úzká obvodová ploška podél nejširšího 

místa kamene, kde korunka přechází do pavilonu, se nazývá rundista. 

 

 

 

Obr. 27. Fantazijní kabošon z grossularu, 

62,35 ct, 47 x 26 mm. Rusko. 

Obr. 28. Surový rubelit v podobě, v níž byl vyrýžován (vlevo), a rubelit vybroušený 

do osmiúhelníkového brusu (vpravo). 
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Pro větší názornost je v levé třetině následujícího rámečku trojice obrázků, která znázorňuje pohled 

na svršek briliantového brusu shora (horní obrázek), pohled na briliantový brus z boku (prostřední 

obrázek) a pohled na spodek briliantu zespodu (dolní obrázek).  

 

Kulatý briliantový brus - tvar, do nějž jsou obvykle 

broušeny diamanty

a = svršek briliantu

b = spodek briliantu

c = tabulka

d = rundista

e = kaleta

f  = fasety tabulky

g = hlavní fasety svršku

h = horní fasety rundisty

i = hlavní fasety spodku 

k = dolní fasety rundisty

 

 

Poznámka: do kulatého brialiantového brusu jsou broušeny různé drahé kameny i materiály je 

imitující (např. sklo). Termínem „briliant“ se tedy rozumí pouze tvar fasetového brusu a ne druh 

kamene (briliant tedy není totéž co diamant!), i když v posledních letech je např. na burzách 

drahých kamenů termín kulatý briliantový brus (angl. „round brilliant cut“, příp. „round diamond 

Obr. 29. Schematický nákres 

kulatého briliantového brusu. 
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cut“) užíván pouze pro brusy zhotovené z diamantu (geometricky identické brusy z jiných materiálů 

jsou označovány jen jako kulaté brusy – angl. „round cut“).  

Proč se diamanty brousí přednostně do briliantového brusu, dokládá dvojice brusů na obr. 30 – oba 

brusy byly zhotoveny z diamantů prakticky shodných optických vlastností. 

 

 

 

 

 

 

V současnosti jsou drahé kameny broušeny do několika desítek druhů fasetových brusů, 

označovaných různými názvy. Dvanáct nejběžnějších fasetových brusů je schematicky znázorněno 

na obr. 31, a to při pohledu shora (tedy na tabulku). Vzhledem k tomu, že česká terminologie je 

v některých případech nejednotná, jsou v závorce uvedeny i běžně užívané anglické názvy. 

 

 
 

Obr. 31. Schematické znázornění dvanácti hlavních typů fasetových brusů. 

 

Obr. 30. Dva rozdílné brusy diamantu – oba kameny mají hmotnost 0,03 ct: 

bagetový brus (vlevo), kulatý briliantový brus (vpravo). 
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Počty faset jsou na různých brusech rozdílné: kulatý briliantový brus (standardně 57 faset), oválný 

brus (69 faset), poduškový brus (kolem 64 faset), markýz (57 faset), pendlok (71 faset), brioleta         

(84 faset), srdíčko (59 faset), osmiúhelníkový brus (53 faset), smaragdový brus (kolem 50 faset), 

bagetový brus (kolem 20 faset), čtvercový brus (57 faset), trojúhelníkový brus (43 faset). 

Z dalších typů standardních fasetových brusů je nutno zmínit ještě alespoň tzv. roháček (anglicky 

„princess cut“, jenž má čtvercový obrys a standardně 76 faset) a počtem ploch mimořádné 

milénium (anglicky „millennium“). Milénium bylo vytvořeno poprvé v roce 1999 jako symbol 

nového tisíciletí – na jeho pavilonu je 624 faset, na korunce 376 (tedy celkem 1000 faset).  

Kromě standardních druhů brusů existují tzv. fantazijní brusy („fancy“). Jejich tvar se často řídí 

povahou suroviny (tvarem surového kamene, rozmístěním vad, které mohou být po vybroušení 

kamene esteticky zajímavé...). Tvorba fantazijních brusů má však v mnoha případech zcela jiný 

důvod: Zatímco zhotovení standardního brusu je pro špičkového brusiče jen rutinní záležitostí           

a „každodenním chlebem“, fantazijní brusy umožňují jejich autorům realizovat své vlastní 

představy, a vytvořit tak něco unikátního (řečeno jinak: broušením svatovalentýnských srdíček se 

můžete docela dobře uživit, ale asi se neproslavíte). 

Velmi často je tvar brusu nazván podle obrysu kamene, jak se jeví při pohledu shora: např. kulatý 

brus, oválný brus, osmiúhelníkový brus, čtvercový brus, trojúhelníkový brus, hruškovitý brus, 

srdíčko... 

Nutno poznamenat, že mnozí gemologové místo dosud v tomto textu užívaného termínu „brus“ 

upřednostňují termín „výbrus“. Argumentují zpravidla tím, že „brus“ je vybavením dílny, v níž 

brusič drahých kamenů zpracovává surovinu, a výsledkem jeho práce je „výbrus“. Proč autor tohoto 

učebního textu preferuje termín „brus“? Protože jako „výbrus“ je zvyklý označovat preparát 

používaný při mikroskopickém studiu hornin. 

Následující série obrázků (obr. 32 až 70) představuje hlavní typy fasetových brusů: 

 

 

 

Obr. 32. Kulatý briliantový brus (angl.               

„round brilliant cut“ nebo „round diamond 

cut“) – diamant, 0,06 ct, 2,5 mm. JAR. 
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Obr. 33. Kulatý briliantový brus – diamant, 

0,07 ct, 2,5 mm. JAR. 

Obr. 34. Kulatý brus – zirkon, 1,15 ct,                  

6 mm. Kambodža. 
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Obr. 35. Oválný brus (angl. „oval cut“) – 

zirkon, 2,09 ct, 8,2 x 6,1 mm. Kambodža. 

Obr. 37. Oválný brus – zirkon, 2,28 ct, 

8 x 6,5 mm, Kambodža. 

Obr. 36. Oválný brus – spinel, 0,73 ct, 

6,4 x 4,7 mm. Barma. 
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Obr. 38. Oválný brus s šachovnicovou 

tabulkou (angl. „oval cut with checker 

board table“) – tanzanit, 6,92 ct,                      

13,5 x 9,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 40. Poduškový brus (polštářek, angl. 

„antique cushion cut“) – spinel, 1,75 ct,                  

7 mm. Barma. 

Obr. 39. Oválný brus s šachovnicovou 

tabulkou – citrín, 8,70 ct, 16 x 12 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 41. Poduškový brus – spinel, 1,25 ct, 

7 x 5 mm. Barma. 

Obr. 43. Poduškový brus – topaz, 2,09 ct, 

10,7 x 5,5 mm. Brazílie. 

Obr. 42. Poduškový brus – safír, 3,11 ct, 

11 x 6,3 mm. JAR. 
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Obr. 45. Poduškový kabošon (vyleštěný 

svršek) s fasetovaným spodkem (angl. 

„antique cushion cut cabochon buff top“) – 

citrín, 5,80 ct, 11 mm. Brazílie. 

Obr. 46. Markýz – zirkon, 1,10 ct,                       

9 x 4,5 mm. Kambodža. 

Obr. 44. Poduškový brus s šachovnicovou 

tabulkou – tanzanit, 4,39 ct, 10,2 x 8,5 mm. 

Tanzanie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 34 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 47. Pendlok – safír, 0,71ct,                 

6,9 x 4,6 mm. Afrika. 

Obr. 48. Pendlok – rhodolit, 2,97 ct, 

12 x 7,9 mm. Afrika. 

Obr. 49. Brioleta – safír, 0,61 ct,                    

5,1 x 3,7 mm. Afrika. 
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Obr. 51. Srdíčko – smaragd, 0,30 ct,                 

4,5 mm. Zambie. 

Obr. 52. Osmiúhelníkový brus – safír,                     

1,16 ct, 7,5 x 5 mm. Srí Lanka. 

Obr. 50. Srdíčko (angl. „heart shape 

diamond cut“) – syntetický kubický ZrO2, 

3,08 ct, 9 mm. 
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Obr. 54. Osmiúhelníkový brus                              

(tzv. smaragdový brus) – smaragd, 2,39 ct,                  

10 x 7,7 mm. Zambie. 

Obr. 53. Osmiúhelníkový brus – citrín,                   

4,26 ct, 12 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 55. Bagetový brus – elbait (indigolit), 

6,05 ct, 17,5 x 7 mm. Brazílie. 
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Obr. 57. Bagetový brus – safír, 0,30 ct, 

5 x 2,5 mm. Afrika. 

Obr. 56. Bagetový brus – elbait (verdelit), 

10,11 ct, 13,9 x 9,8 mm. Afrika. 

Obr. 58. Čtvercový brus (roháček, angl. 

„princess cut“) – safír, 0,20 ct, 3 mm.        

Srí Lanka. 
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Obr. 60. Trojúhelníkový brus – safír,                          

2,07 ct, 8,6 x 7,3 mm. Srí Lanka. 

Obr. 59. Trojúhelníkový brus – safír, 

1,10 ct, 7,9 x 5,7 mm. Afrika. 

Obr. 61. Trojúhelníkový brus – záhněda, 

1,05 ct, 7 mm. Afrika. 
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Obr. 62. Trojúhelníkový brus 

s šachovnicovou tabulkou (angl. „trilliant              

cut with checker board table“) – ametyst, 

3,15 ct, 10 mm. Brazílie. 

Obr. 63. Oválný miléniový brus (angl.                    

„oval millennium cut“)  – ametrín,                     

19,39 ct, 22 x 15 mm. Bolívie. 

Obr. 64. Brus tvaru draka (angl. „kite shape 

cut“) – safír, 2,61 ct, 11,6 x 7,9 mm. Afrika. 
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Obr. 66. Fantazijní brus – ametyst,                 

10,40 ct, 20,5 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 67. Fantazijní brus – safír, 1,62 ct, 

7,3 x 5,8 mm. Afrika. 

Obr. 65. Brus tvaru draka – citrín, 2,79 ct, 

14,4 x 8,9 mm. Brazílie. 
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Obr. 68. Fantazijní brus – rhodolit, 4,86 ct, 

10,1 x 12,2 mm. Afrika. 

Obr. 69. Fantazijní brus – elbait (rubelit), 

5,55 ct, 11,6 x 9,6 mm. Afrika. 

Obr. 70. Křemen – zelený ametyst, 

fantazijní brus, 4,98 ct, 17 x 11 mm. 

Brazílie. 
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4.1.4  Tumblerování (tromlování) 

Tumblerování (tromlování) je opracování drahých kamenů jejich omíláním a leštěním v otáčejícím 

se bubnu. Výsledkem jsou v ideálním případě dokonale vyleštěné „valounky“, správně označované 

jako tumblerované (tumblované) nebo tromlované kameny. I když jde o metodu velmi 

jednoduchou, její výsledky mohou být překvapivě dobré (viz obr. 71 až 73). Pokud je 

k tumblerování využita relativně levná surovina (a to je běžné), pak může být i cena 

tumblerovaných kamenů relativně nízká. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 71. Směs tumblerovaných kamenů, 

šířka snímku 95 mm. 
 

 

Obr. 72. Sada tumblerovaných kamenů, 

hmotnost 1 kg. 

Obr. 73. Tumblerovaný jaspis s rytinou 

koně, 40 x 29 mm. Brazílie. 
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4.1.5  Vrtání 

Vrtání kuliček, korálků, přívěsků, knoflíků apod. (obr. 74 až 76) se někde stále ještě provádí 

„klasickou“ technikou, tj. otáčejícím se vrtákem z tvrdokovu za stálého přidávání brusiva s olejem. 

Tato technologie je ale postupně vytlačována vrtáním pomocí ultrazvuku (vibrací) nebo vrtáním 

laserovým.  

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 74. Vrtané kuličky z gagátu, průměr 

kuliček 16 mm, průměr otvorů 3,1 mm. 

Obr. 75. Ametystový náhrdelník z vrtaných 

„slz“ o velikosti 11 x 6 až 15 x 7 mm, délka 

15 palců. 

Obr. 76. Knoflíky z akvamarínu, 15 mm. 
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4.1.6  Rytí, řezání a plastické vybrušování 

Umělecká technika řezání a rytí drahých kamenů (nebo také skla) se nazývá glyptika. Shodným 

termínem se často označuje i finální produkt tohoto uměleckého rytí či řezání. Umělecky rytý 

kámen můžeme označit i termínem gema (příp. gemma). 

Glyptika rozlišuje dvě rozdílné techniky, jejichž výsledkem jsou dva rozdílné produkty, označované 

jako intaglie (či intaglio) a kamej. 

Intaglie je rytina hloubená do kamene, nejčastěji průhledného (křišťál, ametyst), a na tuto rytinu, 

která je vytvořena na spodní straně kamene, se díváme skrze vyleštěnou horní plochu (obr. 77). 

Dříve se touto technikou zhotovovala např. pečetidla a pečetní prsteny (viz obr. 78) – v tomto 

případě byly využívány i neprůhledné drahé kameny (např. achát, hematit, jaspis). 

Kamej má naopak vypouklou kresbu, je to tedy rytina vystupující z kamene jako reliéf (obr. 79 až 

81. Kamej se často ryje do achátu, slonoviny, mamutoviny, vltavínu nebo rubínu. 

Plastickým vybrušováním se tvoří: plastiky (např. „sošky“), různé dekorativní předměty zdobené 

např. rýhami, galanterní zboží (spony, knoflíky apod.) a také dutě broušené nádoby různých 

rozměrů (vázy, misky, hrníčky – užívané většinou jako dekorace) – viz obr. 82 až 86. 

 

 
 

 
 

Obr. 78. Zlatý pečetní prsten s akvamarínem 

– intaglie (vpravo otisk).                          

Foto: The Holburne Museum of Art, Bath. 

Obr. 77. Intaglie z křišťálu, 26,3 x 18,8 mm. 
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Obr. 80. Kamej z achátu ve stříbře, 

rozměry 40 x 30 mm. 

Obr. 79. Kamej z rubínu, 32,66 ct,                                  

24 x 20 mm. 
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Obr. 81. Kamej z vltavínu, 29 x 21 mm,                      

6,6 g. 

Obr. 82. Řezba z citrínu, 15,32 ct,                                   

24 x 16 mm. Brazílie. 

Obr. 83. Plastika lva z malachitu; šířka 

snímku cca 90 mm. Konžská demokratická 

republika. Foto: Cindy Fowler. 
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Obr. 84. Plastika z agalmatolitu  –                                     

„Smějící se Buddha“; šířka snímku                               

cca 62 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 85. Miska z fluoritu, průměr cca                                         

70 mm. 

Obr. 86. Šachové figurky z mamutoviny. 

Sibiř, Rusko.  
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4.2  Zušlechťování drahých kamenů 

Většina drahých kamenů prochází před uvedením na trh (tedy ještě před prodejem klenotníkovi) 

některou z rutinních úprav, jejichž výsledkem je zušlechtění drahého kamene. Cílem zušlechťování 

drahého kamene je hlavně změna barvy (samozřejmě na barvu či odstín žádanější a komerčně 

zajímavější) nebo odstranění defektů typu prasklin a uzavřenin (to vede často k výraznému zlepšení 

vzhledu drahého kamene, a samozřejmě ke zvýšení jeho ceny na trhu). Zušlechťování drahých 

kamenů může vést k drobným změnám v jejich krystalové struktuře. Příslušnost k určitému 

nerostnému druhu však zůstává zachována – diamant je stále diamantem, topaz stále zůstává 

topazem, i když se jeho barva zušlechťováním změní. Jiná situace může nastat v případě variet 

(odrůd). Například fialová odrůda křemene zvaná ametyst může zušlechťováním (vypalováním) 

získat žlutou barvu, a pak již jde o citrín. Protože je zušlechťována přírodní surovina, jsou                

i zušlechtěné drahé kameny považovány za přírodní! To platí vždy, tedy i v případech, kdy je 

zušlechťováním docíleno barvy, v níž se daný minerál v přírodě nevyskytuje. 

V současnosti jsou v procesu zušlechťování běžně užívány tyto typy úprav (často v různých 

kombinacích): tepelná úprava (vypalování, žíhání), ozařování, barvení, impregnace a odstraňování 

uzavřenin laserem. 

Vypalování drahých kamenů je zcela běžnou úpravou. Takto lze zbarvení kamene zesvětlit, ztmavit 

nebo zcela úplně změnit; zpravidla vypalování vede i ke zvýšení čistoty kamene. Výsledek 

vypalování u konkrétního materiálu výrazně závisí na podmínkách a průběhu tohoto procesu (na 

délce vypalování, rychlosti zahřívání, dosažené teplotě, způsobu ochlazování a též na charakteru 

prostředí, v němž vypalování probíhá). Obecně jsou tepelné úpravy trvalého rázu (tedy barevné 

změny vyvolané vypalováním jsou trvalé), i když výjimky existují (např. blednoucí citríny 

vytvořené vypalováním ametystu). Vypalováním jsou zdůrazňovány např. barevné odstíny 

akvamarínu (modrozelená barva se mění na blankytně modrou), měněny odstíny drahokamových 

odrůd korundu (rubínu a safíru) a také elbaitů (zpravidla je prováděno zesvětlování indigolitu nebo 

ztmavování rubelitu). Zirkony, které mají přírodní hnědou barvu, lze vypalováním v redukčním 

prostředí přeměnit na sytě modré, v prostředí oxidačním na zlatožluté.  

Nerovnoměrně nebo slabě zbarvené ametysty jsou vypalovány při teplotě 400–500 °C, kdy dojde ke 

změně jejich zbarvení na žlutohnědé, příp. až červenohnědé. Takto je ametystová surovina 

zušlechtěna na citrín (většina šperkařského citrínu má právě tento původ). Vypalování ametystu 

může vést i ke vzniku zeleného zbarvení – drahý kámen je pak označován jako zelený ametyst. 

Vypalováním hnědého tygřího oka se získává oko býčí, které má červenou barvu. 

Přírodní zbarvení tanzanitu využívaného pro šperkařské účely je medově žluté až hnědé nebo 

inkoustově modré. Vysoká komerční úspěšnost tohoto drahého kamene spočívá ve výrazné změně 

jeho barvy při vypalování při teplotách 480–680 °C. Medově žlutý až hnědý tanzanit se mění na 

modrofialový; inkoustově modrý tanzanit získává intenzivně modrou barvu. Vypalování současně 

vede ke zvýraznění pleochroismu – v závislosti na úhlu pohledu může zušlechtěný tanzanit 

vykazovat tři rozdílné barevné odstíny. 

Zušlechťování drahých kamenů je často prováděno radioaktivním zářením. Tato metoda je 

aplikována zejména v případě topazu, diamantu a též některých variet křemene. Bezbarvý topaz 

získává díky ozařování modrou barvu, v případě topazů žlutých vede ozáření k žádoucímu 

zvýraznění tohoto zbarvení. Z relativně levných žlutavých či hnědavých diamantů lze vypalováním 

a ozařováním vytvořit diamanty různých („fantastických“) barev a odstínů – tyto diamanty se 

označují zpravidla jako „fancy“. Z bezbarvého křemene lze radioaktivním ozařováním získat 

křemen šedohnědý či kouřově hnědý; vypalováním v kombinaci s radioaktivním ozařováním jsou 

produkovány tzv. ametríny, tj dvojbarevné křemeny, jež jsou zčásti fialové (ametyst), zčásti žluté 

(citrín). 
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Ozařování je velmi levnou metodou zušlechťování, ale při použití nevhodných radioizotopů mohou 

pak kameny samy „zářit“, tedy mohou být zdrojem radioaktivního záření, jehož intenzita může 

překračovat stanovené normy. To se týká zejména některých intenzívně zbarvených modrých 

topazů. Radioaktivita zušlechtěného materiálu se sice poměrně rychle snižuje, v případě některých 

kamenů však může trvat několik let, než jejich radioaktivita klesne na bezpečnou úroveň. 

V průběhu tepelné úpravy může docházet reakcím mezi zušlechťovaným kamenem a okolním 

prostředím. Například žíhání safíru v prostředí s berylliem vede k difúzi iontů beryllia do povrchové 

vrstvy kamene za vzniku určitého barevného efektu (může takto vzniknout oranžově nebo oranžově 

červeně zbarvený safír, označovaný jako padparadža). Difúze je využívána i při zušlechťování 

diamantu a topazu. 

Dalším způsobem zušlechťování drahých kamenů je jejich barvení. To je prováděno zejména                 

u neprůhledných a porézních kamenů. Kameny jsou napouštěny barvivy nebo látkami, které se 

pigmentem stanou po vypálení nebo po následném působení dalších chemicky aktivních látek (např. 

kyselin). Klasickým příkladem je barvení achátů, v nichž se střídají porézní vrstvičky s vrstvičkami 

kompaktními, a tedy uvedeným postupem neobarvitelnými. Naprostá většina onyxů a sardonyxů na 

trhu byla získána barvením barevně nevýrazných achátů. 

Drahé kameny, v nichž jsou trhliny zhoršující jejich vzhled, se dříve impregnovaly speciálními 

bezbarvými oleji nebo vosky. Tato procedura byla prováděna hlavně u smaragdů. Po delším čase 

(roky, desítky let) takto zušlechtěný smaragd „oschne“, trhliny se zviditelní (opět na nich dochází 

k odrazu světla) a drahý kámen je nutno opět „naolejovat“. V současnosti jsou k vyplňování trhlin 

ve smaragdech (a také rubínech a příp. dalších drahých kamenech) využívány syntetické pryskyřice, 

které na rozdíl od olejů „nevysychají“. 

Další možnou úpravou drahého kamene je laserové odvrtávání vad a nečistot, prováděné hlavně      

u diamantů. Otvor takto vzniklý je zaplňován materiálem, jenž je podobný sklu a jehož barevný 

odstín je blízký odstínu zušlechťovaného kamene. 
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5  Kovy užívané ve šperkařství 

Drahé kameny, které jsou součástí šperků, jsou zpravidla zasazovány do drahého kovu – nejčastěji 

zlata, stříbra nebo platiny. 

Čisté zlato je velmi měkké, a proto se pro výrobu šperků užívají tvrdší slitiny zlata se stříbrem, 

mědí, zinkem, palladiem či niklem. Se složením slitiny souvisí nejen její tvrdost, ale také barva či 

barevný odstín. Čisté zlato má žlutou barvu; ve šperkařství nejužívanější slitiny zlata mají širokou 

škálu barev od bílé, přes žlutou až po červenou barvu.  

Jednotkou ryzosti zlatých klenotnických slitin je karát (Kt, někdy jen K). Výpočet ryzosti vychází      

z definice, že ryzí (rozuměj čisté) zlato má ryzost 24 Kt. V jednom kilogramu zlata s ryzostí 24 Kt 

je tedy 1000 g zlata (lze to zapsat jako 1000 g Au/kg, příp. zjednodušeně jako 1000/1000). 

Nejběžnější v současnosti vyráběné klenotnické slitiny mají ryzost 14 Kt (585 g Au/kg,                  

tj. 585/1000), 18 Kt (750 g Au/kg, tj. 750/1000) nebo 9 Kt (375 g Au/kg, tj. 375/1000). 

Čtrnáctikarátové zlato (tzv. „čtrnáctka“) je tedy slitina obsahující 58,5 hmot. % zlata, zbytek            

(tj. 41,5 hmot. %) připadá na ostatní kovy. Analogickým způsobem je formou zlomku udávána 

ryzost šperkařského stříbra a šperkařské platiny. 
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Poznámka 

V České republice je dle zákona povinné označování šperků z drahých kovů Státním puncem České 

republiky. Veškeré šperky z drahých kovů vyrobené v ČR musí výrobce předložit ke kontrole zvláštnímu 

úřadu (Puncovní úřad), který je po kontrole ryzosti označí Státním puncem dané ryzosti a navrátí 

výrobci. Teprve pak může zlatník své výrobky prodávat. Tento punc je garancí správné ryzosti. 

              České (a současně i slovenské) puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží 

              (www.puncovniurad.cz): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlato 

stříbro 

platina 
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Poznámka 

Fyzikální vlastnosti šperkařského zlata závisí na jeho složení, tedy na kvantitativním zastoupení 

jednotlivých kovů ve slitině. Velmi významnou vlastností je barva šperkařského zlata. Údaje 

v následující tabulce jasně dokumentují závislost barvy slitiny na obsahu Au, Ag a Cu. 

 

Ryzost   Au (hmot. % )  Ag (hmot. %)  Cu (hmot. %)  Barva  

22 karátů 

91,6  8,4  -  žlutá  

91,6  5,5  2,8  žlutá  

91,6  3,2  5,1  sytě žlutá  

91,6  -  8,4  růžová  

18 karátů 

75,0  25,0  -  žlutozelená  

75,0  16,0  9,0  bledě žlutá  

75,0  12,5  12,5  žlutá  

75,0  9,0  16,0  růžová  

75,0  4,5  20,5  červená  

14 karátů  

58,5  41,5  -  bledá zelená  

58,5  30,0  11,5  žlutá  

58,5  9,0  32,5  červená  

9 karátů  

37,5  62,5  -  bílá  

37,5  55,0  7,5  bledě žlutá  

37,5  42,5  20,0  žlutá  

37,5  31,25  31,25  zářivá žlutá  

37,5  20,0  42,5  růžová  

37,5  7,5  55,0  červená  
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6.  Hlavní drahé kameny 

Hlavní zástupci skupiny hlavních drahých kamenů: diamant, spinel, chryzoberyl (odrůda 

alexandrit), korund (odrůdy rubín a safír), opál (hlavně odrůdy drahý opál a ohnivý opál), diaspor 

(odrůda zultanit), minerály skupiny granátu (pyrop, almandin, spessartin, grossular, andradit                     

a uvarovit), zirkon, topaz, zoisit (odrůdy thulit a tanzanit), beryl (odrůdy smaragd, akvamarín, 

heliodor, morganit, bixbit a goshenit a minerály skupiny turmalínu (elbait, dravit, skoryl                           

a liddicoatit). Uvedené drahé kameny jsou charakterizovány v následujících podkapitolách. 

 

6.1  Diamant 

V mineralogickém systému patří diamant do třídy elementů (prvků). Je jednou z modifikací 

elementárního uhlíku (C). Krystaluje v kubické soustavě. Jeho krystaly mají obvykle tvar {111}, 

{110} nebo {100}, přičemž plochy krystalů jsou často zaoblené (obr. 87 až 100), časté je dvojčatění 

(obr. 101); diamanty kulovitého tvaru s radiálně paprsčitou stavbou se označují jako ballas (obr. 

102). Diamanty bývají bezbarvé, nažloutlé, nahnědlé, šedé, vzácně namodralé, oranžové, růžové, 

nazelenalé, zcela výjimečně sytě modré nebo sytě červené. Barva diamantů užívaných ve 

šperkařství je často výsledkem jejich zušlechťování. V přírodě se vyskytují diamanty zbarvené 

uzavřeninami šedočerně, hnědočerně až černě – jde o odrůdy označované jako bort (ve formě 

krystalů nebo zrnitých agregátů) nebo karbonado (celistvé nebo zrnité agregáty), využívané jako 

tzv. technické diamanty. Diamant je průhledný; hnědočerně až černě zbarvené variety bývají 

průsvitné až neprůhledné. Diamant má charakteristický diamantový lesk, avšak zrna s drsným 

povrchem mají lesk jen silně mastný (tento typ lesku vykazuje např. ballas a tmavě zbarvené zrnité 

agregáty). Diamant je dokonale štěpný podle {111}; je nejtvrdším známým minerálem (T = 10),              

h = 3,5. 

 

 

 

 

 

 

 

Primární naleziště diamantů jsou spjata s kimberlity a eklogity. Z těchto hornin diamant vyvětrává     

a hromadí se v reziduích a v potočních, říčních i plážových sedimentech (z těchto druhotných 

nalezišť pochází přibližně 90 % světové produkce diamantů). Velká ložiska diamantů jsou v JAR, 

Konžské demokratické republice, Botswaně, Namibii, Angole, Rusku (Jakutsko), Austrálii (největší 

Obr. 87. Morfologie krystalů diamantu (Rösler 1988): 

horní řada: ideální tvary (oktaedr, rombický dodekaedr, hexaedr a jejich spojka); 

spodní řada: reálné tvary se zaoblenými plochami; 

zcela vpravo: krystal s charakteristickým nedokonalým vývinem hran. 
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diamantový důl na světě je v Argylu v severní části Západní Austrálie), Indii (ve státě 

Madhjapradéš), Brazílii (ve státě Minas Gerais – obr. 103) a Kanadě. V České republice byly 

diamanty nalezeny v pyroponosných štěrcích na Třebenicku (v Českém středohoří) a na lokalitě 

Vestřev (u Hostinného). 

Dosud největším nalezeným diamantem je proslulý Cullinan z jihoafrického dolu Premier, jenž           

v surovém stavu vážil 3106 ct. 

Diamant patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy – nejčastěji kulatý 

briliantový brus (podrobněji charakterizovaný níže a představený na obr. 104 až 112 a 132), ale         

i oválný briliantový brus, markýzový briliantový brus, smaragdový brus, srdíčko... (viz obr. 113 až 

131). Výjimečně jsou diamanty vsazovány do šperků v surovém stavu (obr. 133). 

 

 
 

 

 
 

Obr. 88. Diamant; šířka snímku cca 15 mm.  

Sierra Leone.                                                       

Foto: Kristalle and Crystal Classics. 

Obr. 89. Diamant, 2,48 ct, rozměry krystalu 

8 x 7 x 7 mm. Diamantino, Mato Grosso, 

Brazílie. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 91. Diamant, 1,27 ct, rozměry krystalu 

6 x 5 x 5 mm. Důl Premier, Gauteng 

Province, JAR. Foto: John H. Betts. 

Obr. 92. Diamant, 2,93 ct, rozměry krystalu 

9 x 7 x 5,5 mm. Důl Damtshaa, Orapa, 

Botswana. Foto: John H. Betts. 

Obr. 90. Diamant, 0,64 ct, rozměry krystalu      

6 x 6 x 2 mm. Důl Roraima, Roraima, 

Brazílie. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 94. Diamant, 1,19 ct, rozměry krystalu 

7 x 5 x 5 mm. Důl Premier, Gauteng 

Province (dříve Transvaal), JAR.                  

Foto: John H. Betts. 

Obr. 93. Diamant, 2,65 ct, rozměry krystalu 

8 x 7 x 7 mm. Důl Argyle, Western 

Australia, Austrálie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 95. Diamant, 0,90 ct, rozměry krystalu 

6 x 5 x 3 mm. Důl Orapa, Botswana.           

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 96. Diamant, 3,26 ct. Důl Argyle, 

Western Australia, Austrálie.                       

Foto: John H. Betts. 

Obr. 97. Diamant, 13,32 ct. Důl Bakwanga, 

Mbuji-Mayi (Miba), Konžská demokratická 

republika. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 98. Diamant, 5,92 ct (celkem), 

rozměry 10,5 až 12 mm. Lunda Province, 

Angola. Foto: John H. Betts. 

Obr. 99. Diamant; šířka snímku 5 mm. Důl 

Jwaneng, Botswana. Foto: M. Kampf. 
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Obr. 101. Diamant (dvojče), 4,51 ct, 

rozměry 10 x 10 x 8 mm. Finsch Mine, 

JAR. Foto: John H. Betts. 

Obr. 100. Diamant, 3,64 ct. Důl Magna                          

Egoli Kenema, Sierra Leone.                                     

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 102. Diamant („ballas“), 6,31 ct,                       

9 mm. Bahia, Brazílie.                                       

Foto: John H. Betts. 

 

 
 

Obr. 103. Diamant (velikost 4 mm)             

v konglomerátu. Diamantina, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Rob Lavinsky. 

detail 
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Na obr. 104 je schematický nákres kulatého briliantového brusu (při pohledu zboku). Ve stati 4.1.3 

již bylo uvedeno, že se tento brus dělí na dvě hlavní části: Jeho vrchní část se označuje jako 

korunka (nebo taky svršek). Hlavní rovná plocha na vrcholu brusu, která je současně největší 

fasetou, se nazývá tabulka. Spodní část kamene se nazývá pavilon (nebo spodek). Fasety pavilonu 

se sbíhají do špičky; často je špička zbroušena do drobné plošky označované jako kaleta (kaleta je 

tedy protipólem tabulky, s níž je rovnoběžná). Zpravidla velmi úzká obvodová ploška podél 

nejširšího místa brusu, kde korunka přechází do pavilonu, se nazývá rundista. 

 

 
 

Briliantový brus prošel dlouhým vývojem, během nějž byla jeho geometrie brusiči diamantů 

postupně vylepšována až k téměř úplné dokonalosti; zcela ideální geometrie tohoto brusu je však  

výsledkem novodobých výpočtů a modelování. Briliantový brus má geometrii, která umožňuje co 

nejlépe vyniknout barevným efektům, vznikajícím v důsledku optické disperze (viz obr. 19 

v podkapitole 3.5). Pokud se geometrie briliantového brusu výrazně odchýlí od ideálního tvaru 

(brus je např. příliš hluboký nebo naopak příliš mělký – viz obr. 105), pak ony barevné efekty 

budou méně výrazné nebo téměř nepozorovatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 104. Schematický nákres 

kulatého briliantového brusu. 

dokonalý 

briliantový brus

příliš hluboký brus příliš mělký brus

Obr. 105. Pohled na briliantový brus z boku: 

perfektně zhotovený brus (nahoře),         

špatně zhotovené brusy (dole). 
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Poznámka 

Do kulatého brialiantového brusu jsou broušeny různé drahé kameny i materiály je imitující (např. sklo). 

Termínem „briliant“ se tedy rozumí pouze tvar fasetového brusu, a ne druh kamene (briliant tedy není 

totéž co diamant!), i když v posledních letech je např. na burzách drahých kamenů termín kulatý 

briliantový brus (angl. „round brilliant cut“, příp. „round diamond cut“) užíván pouze pro brusy 

zhotovené z diamantu (geometricky identické brusy z jiných materiálů jsou označovány jen jako kulaté 

brusy – angl. „round cut“). 

Proč jsou diamanty broušeny přednostně do briliantového brusu, dokládá následující dvojice obrázků 

(oba vyobrazené brusy byly zhotoveny z diamantů prakticky shodných optických vlastností). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bagetový brus                             briliantový brus 

Obr. 106. Diamant, kulatý briliantový brus, 

1,01 ct. 
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Obr. 108. Diamant, kulatý briliantový brus, 

0,29 ct, 4 mm. Afrika. 

Obr. 107. Diamant, kulatý briliantový brus, 

1,01 ct. 
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Obr. 109. Diamant, kulatý briliantový brus, 

2,08 ct. 

Obr. 110. Diamant, kulatý briliantový brus, 

0,01 ct, 1,3 mm. 
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Obr. 112. Diamant, kulatý briliantový brus, 

2,39 ct, 8 mm. Afrika. 

Obr. 111. Diamant, kulatý briliantový brus, 

0,07 ct, 2,5 mm. 
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Obr. 114. Diamant, markýzový briliantový 

brus, 0,22 ct, 5,7 x 3 mm. Afrika. 

Obr. 115. Diamant, osmiúhelníkový 

smaragdový brus, 4,43 ct. 

Obr. 113. Diamant, oválný briliantový brus, 

2,03 ct. 
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Obr. 118. Diamant, poduškový brus, 

0,72 ct. 

Obr. 116. Diamant, osmiúhelníkový 

smaragdový brus, 0,74 ct. 

Obr. 117. Diamant, poduškový brus, 

1,32 ct. 
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Obr. 120. Diamant, poduškový brus, 

0,55 ct. 

Obr. 119. Diamant, poduškový brus, 

1,27 ct. 
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Obr. 123. Diamant, hruškovitý brus, 

0,49 ct. 

Obr. 121. Diamant, srdčitý brus, 0,45 ct. 

Obr. 122. Diamant, hruškovitý brus, 

0,62 ct.  
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Obr. 124. Diamant, hruškovitý brus, 

0,3 ct. 

Obr. 125. Diamant, hruškovitý brus, 

1,59 ct. 

Obr. 126. Diamant, hruškovitý brus, 

2,02 ct. 
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Obr. 129. Prsten z bílého zlata s diamantem 

(centrální kámen 1,80 ct). 

Obr. 128. Diamant, brus ve tvaru draka, 

0,56 ct. 

Obr. 127. Diamant, hruškovitý brus, 

1,10 ct. 
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Obr. 131. Zlatý prsten s diamantem. 

Obr. 132. Prsten z bílého zlata (18 Kt) 

s diamantem (2,03 ct). 

Obr. 130. Zlatý prsten s diamantem (3,24 ct). 
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Obr. 133. Přívěsek ze zlata (18 Kt)                     

a patinovaného stříbra se surovým diamantem 

(oktaedr) a 1,5 mm velkými diamanty 

(briliantový brus). 

Poznámka 

Kvalita diamantů se ve šperkařství určuje na základě čtyř kritérií – jde systém hodnocení označovaný  

jako 4C (podle anglického označení těchto kritérií: „carat“, „color“, „clarity“ a „cut“).  

Prvním z uvedených kritérií je hmotnost brusu, udávaná v karátech (viz poznámka v závěru kapitoly 3 – 

Fyzikální a chemické vlastnosti drahých kamenů). Diamanty jsou nejčastěji broušeny do kulatého 

briliantového brusu. V následující tabulce je uvedena hmotnost kulatých briliantů v závislosti na jejich 

velikosti. 

 

průměr briliantu přibližná hmotnost  průměr briliantu přibližná hmotnost 

1,00 mm 0,006 ct  5,00 mm 0,50 ct 

2,00 mm 0,035 ct  7,00 mm 1,25 ct 

3,00 mm 0,11 ct  9,00 mm  2,50 ct 

4,00 mm 0,20 ct  11,00 mm 4,00 ct 

 

Barva „bílých“ diamantů je vyjadřována písmeny D až Z, přičemž písmenem D jsou označovány zcela 

bezbarvé („bílé“) diamanty, písmenem Z diamanty světle žluté. 

Čistota diamantu („clarity“) je snižována puklinkami, bublinkami, tzv. „závoji“ a inkluzemi jiných 

minerálů. Mezinárodní klasifikace rozlišuje deset stupňů čistoty: od nejvyššího stupně IF („internally 

flawless“, vnitřně čistý diamant) po nejnižší I 3 („imperfect“, diamant se zřetelnými inkluzemi značně 

snižujícími lesk kamene).  

Posledním kritériem je kvalita brusu („cut“). Hodnoceny jsou proporce, symetrie a kvalita opracování. 
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6.2  Spinel 

Spinel je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec MgAl2O4. V podobě 

příměsí obsahuje především Fe a Cr. Krystaluje v kubické soustavě. Tvoří oktaedrické krystaly 

(obr. 134 až 141, 156 a 157), vzácně hexaedry nebo rombické dodekaedry a spojky uvedených tvarů 

(viz obr. 146 a 157); častá jsou dvojčata podle spinelového zákona (obr. 147 a 149). Agregáty 

spinelu bývají zrnité. Barva spinelu závisí na obsahu příměsí – „čistý“ spinel je bezbarvý, častěji je 

však spinel příměsí Fe, Cr a příp. dalších prvků zbarven modře, hnědě, růžově, červeně, fialově, 

zeleně nebo černě (viz obr. 134 až 215). Vzácně vykazuje asterismus. Je průhledný, poloprůhledný 

nebo průsvitný. Má skelný lesk, není štěpný; T = 7,5–8, h = 3,6–4,1. 

Spinel je přítomen především v mramorech a erlanech (kontaktně i regionálně metamorfovaných 

vápencích a dolomitech) – např. Sokolí u Třebíče, Strážek u Bystřice nad Pernštejnem. 

S metamorfovanými karbonátovými horninami jsou spjaty nejvýznamnější akumulace spinelu 

drahokamové kvality na území Barmy (ložisko Mogok), Thajska, Vietnamu, Srí Lanky, Pákistánu, 

Afghánistánu, Madagaskaru a Tanzanie. Spinel se vyskytuje i v pegmatitech a je poměrně běžnou 

akcesorií bazických magmatitů. Díky své chemické a mechanické odolnosti při zvětrávacích 

procesech a transportu ve vodních tocích se spinel může akumulovat v aluviálních sedimentech 

(např. rýžoviska v Barmě a na Srí Lance).  

Spinel patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy (obr. 159 až 215). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

Spinel je typickým zástupcem skupiny spinelidů. Spinelidy jsou kubické podvojné oxidy s obecným 

vzorcem A
2+

B
3+

2O4, kde A = Fe
2+

, Mg, Zn, Mn, Cu, Co..., B = Al, Fe
3+

, Cr, V... Do skupiny spinelidů 

patří přes 20 minerálů, které lze považovat za krajní členy této skupiny. Na složení přírodních spinelidů 

se podílí vždy větší počet složek. Nejrozšířenější jsou spinelidy, v nichž je pozice A obsazena Mg a Fe
2+

        

a pozice B je obsazena Al, Fe
3+

 a Cr (jde o pevné roztoky spinelu MgAl2O4, chromitu FeCr2O4,         

magnetitu FeFe2O4 a magnesioferitu MgFe2O4). 

Nejvýznamnější minerály (krajní členy) skupiny spinelidů: 

    spinel                     MgAl2O4 

    galaxit                    MnAl2O4 

    hercynit                  FeAl2O4 

    gahnit                     ZnAl2O4 

    magnesioferit         MgFe2O4 

    jakobsit                  MnFe2O4 

    magnetit                 FeFe2O4 

    franklinit                ZnFe2O4 

    magnesiochromit   MgCr2O4 

    chromit                   FeCr2O4 

Podle prvku v pozici B lze uvedené spinelidy rozdělit do tří podskupin: 

       ●  Al-podskupina (spinel, galaxit, hercynit a gahnit) 

       ●  Fe-podskupina (magnesioferit, jakobsit, magnetit a franklinit) 

       ●  Cr-podskupina (magnesiochromit a chromit) 
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Ve starší literatuře se můžeme setkat s dnes již neužívanou klasifikací nejběžnějších spinelidů 

v systému FeFe2O4 – FeAl2O4 – FeCr2O4 – MgFe2O4 – MgAl2O4 – MgCr2O4. Tato klasifikace je zde 

uvedena v německé verzi (české názvy lze snadno odvodit, „Ceylanit“ = „ceylonit“ méně často 

„ceylanit“, „Beresowskit“ = „berezovskit“, předpony „Ferri-“ a „Ferro-“ se v češtině píší jako „feri-“           

a „fero-“). Tečkovaná pole nemají název (minerály tohoto složení nejsou známy nebo jsou zcela 

ojedinělé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V gemologické literatuře je často pleonast, ceylonit, picotit, chromspinel a chlorospinel považován 

za varietu spinelu. Při respektování současných pravidel mineralogické nomenklatury jsou sice tyto 

názvy zbytečné, pokud je však chceme užívat, pak ceylonit, picotit, chromspinel a chlorospinel jsou 

odrůdami spinelu, avšak pleonast je odrůdou hercynitu.  

Zbarvení spinelu závisí na jeho chemickém složení, avšak z barvy konkrétního spinelidu lze jen stěží 

usuzovat na jeho chemismus. Přesto se v gemologii k označování barevných variet používají i termíny 

z výše uvedeného klasifikačního schématu. Např. hnědě zbarvený spinel bývá označován jako picotit, 

zelenočerný nebo černý jako ceylonit nebo pleonast, zelený jako chlorospinel. Oranžově červená varieta 

spinelu se nazývá rubicel, modrá varieta je gahnospinel nebo kandit, pro růžovou až červenou odrůdu 

existuje označení rubínový spinel. 
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Obr. 135. Spinel a diopsid; šířka snímku 

cca 65 mm. Parker mine, Notre Dame du 

Laus, Bigelow Township, Labelle Co, 

Québec, Kanada. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 134. Oktaedrický krystal spinelu 

drahokamové kvality, velikost krystalu  

3,5 mm (hmotnost 0,20 ct). Barma. 

Obr. 136. Spinel; šířka snímku cca 35 mm. 

Snow Lake District, Manitoba, Kanada.        

Foto: A. Tagliabue a F. Foschi. 
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Obr. 139. Spinel, šířka snímku 9 mm. Pein 

Pyit, Mogok, Barma. Foto: John H. Betts. 

Obr. 138. Spinel; šířka snímku cca 25 mm. 

Mogok, Barma. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 137. Spinel; šířka snímku cca 30 mm. 

Parker mine, Notre Dame du Laus, Bigelow 

Township, Labelle Co, Québec, Kanada. 

Foto: Crystal Classics. 
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Obr. 140. Spinel; šířka snímku cca 20 mm. 

Mogok, Barma. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 141. Spinel; šířka snímku 40 mm. 

Jagdalek, Afghánistán. Foto: John H. Betts. 

Obr. 142. Spinel; šířka snímku cca 5 mm. 

Mogok, Barma. Foto: M. Kampf. 
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Obr. 143. Spinel; šířka snímku cca 25 mm. 

Luc Yen, Yen Bai, Vietnam.                             

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 145. Spinel na pyrhotinu; šířka snímku        

cca 16 mm. Důl Kukh-i-Lal, Pamir, 

Tádžikistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 144. Spinel; šířka snímku cca 28 mm. 

Morogoro, Uluguru Mts., Tanzanie.                 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 146. Spinel; šířka snímku 3 mm.                  

Monte Somma, Itálie.                                                         

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 147. Spinel; šířka snímku cca 48 mm. 

Yen Bai, Vietnam. Foto: John H. Betts. 

Obr. 148. Spinel; šířka snímku 2 mm.                   

Monte Somma, Itálie.                                                         

Foto: Enrico Bonacina. 
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Obr. 149. Spinel; šířka snímku cca 10 mm. 

Mogok, Barma. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 150. Spinel; šířka snímku cca 38 mm. 

Luc Yen, Yen Bai, Vietnam.                               

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 151. Spinel, šířka snímku 35 mm, 

Jagdalek, Afghánistán. Foto: John H. Betts. 

Obr. 153. Spinel; šířka snímku cca 140 mm. 

Luc Yen, Yen Bai, Vietnam.                              

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 152. Spinel; šířka snímku cca 75 mm. 

Důl Minh Tien, Luc Yen, Yen Bai, Vietnam. 

Foto: Christian Bracke. 
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Obr. 154. Spinel; šířka snímku cca 20 mm. 

Důl Bawpadan, Mogok, Mandalay, Barma. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 155. Spinel; šířka snímku cca 28 mm. 

Voi, Taita Taveta District, Keňa.                       

Foto: John H. Betts. 

Obr. 156. Spinel; šířka snímku cca 14 mm. 

Ampanivana, Andrembesoa Commune, 

Betafo Department, Madagaskar.                               

Foto: Michael C. Roarke. 
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Obr. 158. Spinel; šířka snímku cca 15 mm. 

Tuléar Province, Madagaskar.                         

Foto: Michael C. Roarke. 

Obr. 157. Spinel; šířka snímku cca 65 mm. 

Alda, Jakutsko, Rusko. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 159. Spinel, hruškovitý brus, 1,07 ct, 

8 x 6,1 mm. Madagaskar. 

Obr. 160. Spinel, hruškovitý brus, 0,78 ct, 

6,2 x 5,1 mm. Madagaskar. 

Obr. 161. Spinel, hruškovitý brus, 0,95 ct, 

8,1 x 6 mm. Madagaskar. 
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Obr. 162. Spinel, oválný brus, 0,95 ct, 

6,5 x 4,7 mm. Madagaskar. 

Obr. 163. Spinel, oválný brus, 2,16 ct, 

9,1 x 7,2 mm. Madagaskar. 

Obr. 164. Spinel, hruškovitý brus, 2,03 ct, 

9 x 7 mm. Madagaskar. 
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Obr. 167. Spinel, oválný brus, 1,13 ct,        

7 x 6 mm. Barma. 

Obr. 166. Spinel, kulatý brus, 0,73 ct, 

5,8 mm. Barma. 

Obr. 165. Spinel, oválný brus, 2,42 ct 

(celkem), 7 x 6 mm. Madagaskar. 
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Obr. 169. Spinel, osmiúhelníkový brus, 

0,77 ct, 6,1 x 4,1 mm. Barma. 

Obr. 170. Spinel, oválný brus, 1,73 ct, 

7,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 168. Spinel, oválný brus, 1,82 ct, 

8,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 172. Spinel, oválný brus, 1,04 ct, 

7 x 5,7 mm. Barma. 

Obr. 173. Spinel, oválný brus, 0,39 ct, 

4,7 x 3,8 mm. Tanzanie. 

Obr. 171. Spinel, hruškovitý brus, 0,76 ct, 

6,7 x 4,3 mm. Madagaskar. 
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Obr. 175. Spinel, oválný brus, 0,3 ct, 

4,6 x 3,9 mm. Tanzanie. 

Obr. 176. Spinel, oválný brus, 0,29 ct, 

5 x 3 mm. Tanzanie. 

Obr. 174. Spinel, hruškovitý brus, 2,82 ct 

(celkem), 6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 178. Spinel, oválný brus, 1,35 ct, 

7,1 x 6,3 mm. Barma. 

Obr. 177. Spinel, oválný brus, 1,76 ct, 

7,4 x 6,3 mm. Madagaskar. 

Obr. 179. Spinel, oválný brus, 0,65 ct, 

6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 180. Spinel, oválný brus, 1,58 ct, 

8,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 181. Spinel, oválný brus, 1,38 ct, 

7,5 x 5,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 182. Spinel, oválný brus, 1,21 ct, 

6,5 x 5,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 183. Spinel, oválný brus, 0,50 ct, 

6 x 4,5 mm. Madagaskar. 

 

Obr. 184. Spinel, oválný brus, 1,67 ct, 

8,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 185. Spinel, oválný brus, 1,46 ct, 

7,5 x 5,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 186. Spinel, hruškovitý brus, 0,89 ct, 

7 x 5 mm. Madagaskar. 

 

Obr. 188. Spinel, oválný brus, 1,15 ct, 

7,6 x 5,6 mm. Madagaskar.   

 

Obr. 187. Spinel, oválný brus, 1,12 ct, 

7,4 x 5,4 mm. Madagaskar. 
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Obr. 189. Spinel, oválný brus, 1,28 ct,    

6,6 x 5,7 mm. Barma. 

Obr. 190. Spinel, oválný brus, 1,18 ct, 

7,2 x 6,1 mm. Barma. 

Obr. 191. Spinel, oválný brus, 1,10 ct, 

7,6 x 5,6 mm. Madagaskar. 
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Obr. 192. Spinel, oválný brus, 1,07 ct, 

6,5 x 5,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 193. Spinel, oválný brus, 1,68 ct, 

8,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 194. Spinel, oválný brus, 0,51 ct, 

6,6 x 4,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 195. Spinel, oválný brus, 0,65 ct, 

6,6 x 4,6 mm. Madagaskar. 

Obr. 196. Spinel, bagetový brus                           

s šachovnicovou tabulkou, 13,49 ct, 

20 x 10 mm. Madagaskar.  

Obr. 197. Spinel, oválný brus, 0,62 ct, 

6,3 x 4,1 mm. Madagaskar. 
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Obr. 198. Spinel, oválný brus, 0,71 ct, 

5,5 x 3,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 199. Spinel, hruškovitý brus, 1,33 ct, 

8,4 x 6,3 mm. Madagaskar.  

Obr. 200. Spinel, hruškovitý brus, 0,56 ct, 

6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 201. Spinel, hruškovitý brus, 0,53 ct, 

6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 202. Spinel, hruškovitý brus, 0,97 ct, 

7,6 x 5,4 mm. Tanzanie. 

Obr. 203. Spinel, oválný brus, 1,48 ct, 

7,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 204. Spinel, oválný brus, 0,92 ct,     

7 x 6,1 mm. Madagaskar. 

Obr. 205. Spinel, oválný brus, 1,11 ct, 

7,3 x 5,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 206. Spinel, hruškovitý brus, 0,57 ct, 

6,6 x 4,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 209. Spinel, oválný brus, 0,84 ct, 

6,7 x 4,6 mm. Madagaskar. 

Obr. 207. Spinel, hruškovitý brus, 1,37 ct 

(celkem), 6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 208. Spinel, hruškovitý brus, 1,10 ct 

(celkem), 6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 101 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 211. Spinel, oválný brus, 1,93 ct, 

8,5 x 6,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 212. Spinel, oválný brus, 1,3 ct 

(celkem), 6,5 x 4,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 210. Spinel, oválný brus, 0,62 ct, 

6,4 x 4,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 214. Spinel, hruškovitý brus, 3,66 ct 

(celkem), 6 x 5 až 6,2 x 5 mm. Tanzanie. 

Obr. 215. Spinel, oválný brus, 1,37 ct 

(celkem), 4,5 x 3,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 213. Spinel, oválný brus, 0,97 ct, 

6,5 x 5,5 mm. Madagaskar. 
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6.3  Chryzoberyl 

Chryzoberyl je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec BeAl2O4.  V podobě 

příměsi může obsahovat Cr a Fe. Krystaluje v rombické soustavě. Tvoří tabulkovité nebo krátce 

prizmatické krystaly; časté jsou trojčatné srůsty (obr. 216 až 218). Vyskytuje se i v podobě zrnitých 

agregátů. Je bezbarvý; žlutý, zlatožlutý, zelenožlutý, šedozelený, hnědozelený, trávově zelený až 

smaragdově zelený (obr. 216 až 237). Trávově zelený až smaragdově zelený chryzoberyl s příměsí 

Cr se označuje jako alexandrit (vykazuje tzv. alexandritový efekt – viz podkapitola 3.2 a obr. 238 

až 248). Chryzoberyl je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Někdy vykazuje efekt oka (žlutý 

chryzoberyl s efektem oka bývá označován jako cymofán – obr. 236 a 237). Chryzoberyl má skelný 

nebo mastný lesk, dobrou štěpnost podle {110}; T = 8,5, h = 3,7. 

Chryzoberyl se vyskytuje v pegmatitech (např. u Maršíkova na Šumpersku) a v metamorfitech 

(mramory, svory); bývá přítomen v aluviálních sedimentech. Hlavní produkce chryzoberylu 

drahokamové kvality pochází ze Srí Lanky, Indie, Madagaskaru, Tanzanie a Ruska. 

Patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy (viz obr. 220 až 235, 238 až 242, 

247 a 248); z kamenů s efektem oka se brousí kabošony (obr. 236, 237, 243 až 246). 

 

 
 

 

 
 

 

Obr. 217. Trojčata chryzoberylu na 

křemeni; šířka snímku 30 mm. 

Ampanorana Est, Ambatondrazaka, 

Madagaskar. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 216. Chryzoberyl; šířka snímku cca 

35 mm. Santa Teresa, Espírito Santo, 

Brazílie. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 220. Chryzoberyl, oválný brus, 0,88 ct, 

7 x 5 mm. Tanzanie. 

Obr. 219. Chryzoberyl (dvojče); šířka 

snímku cca 32 mm. Tancredo, Santa Teresa, 

Espirito Santo, Brazílie.                                        

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 218. Chryzoberyl; šířka snímku cca 

55 mm. Itaguaçu, Espírito Santo, Brazílie. 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 223. Chryzoberyl, oválný brus, 

2,01 ct, 9,5 x 6,7 mm. Srí Lanka. 

Obr. 222. Chryzoberyl, oválný brus,                 

1,04 ct, 7 x 5 mm. Tanzanie. 

Obr. 221. Chryzoberyl, oválný brus,                    

0,78 ct, 6,7 x 4,7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 225. Chryzoberyl, oválný brus,                     

0,28 ct, 5 x 4 mm. Indie. 

Obr. 226. Chryzoberyl, oválný brus,                      

0,32 ct, 5,2 x 4 mm. Indie. 

Obr. 224. Chryzoberyl, oválný brus,                    

1,45 ct, 7,8 x 5,7 mm. Afrika. 
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Obr. 228. Chryzoberyl, trojúhelníkový brus, 

0,61 ct, 5,4 mm. Tanzanie. 

Obr. 227. Chryzoberyl, hruškovitý brus, 

1,46 ct, 8,3 x 6,4 mm. Tanzanie. 

Obr. 229. Chryzoberyl, brus tvaru hvězdy, 

1,44 ct, 7,5 mm. Srí Lanka. 
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Obr. 231. Chryzoberyl, oválný brus,                     

1,20 ct, 7 x 5 mm. Tanzanie. 

Obr. 230. Chryzoberyl, hruškovitý brus, 

0,61 ct, 7 x 4,5 mm. Indie. 

Obr. 232. Chryzoberyl, hruškovitý brus, 

9,05 ct, 14,5 x 11,5 mm. Srí Lanka. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 109 

 

 
 

 
 

 

Obr. 233. Chryzoberyl, srdčitý brus,                     

17,14 ct, 15 x 14,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 235. Zlatý prsten (9 Kt)                                          

s chryzoberylem. 

Obr. 234. Chryzoberyl, poduškový brus, 

11,93 ct, 17 x 10 mm. Tanzanie. 
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Obr. 236. Chryzoberyl s efektem oka 

(cymofán), oválný kabošon, 1,30 ct, 

6,5 x 5,5 mm. Afrika. 

Obr. 237. Zlatý přívěsek s chryzoberylem 

s efektem oka, 12 x 6 mm. 
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Obr. 238. Alexandrit s velmi výrazným 

alexandritovým efektem – 

trojúhelníkový brus (vlevo při denním 

světle, vpravo při světle umělém),                        

2,14 ct, 8,7 mm. Indie. 

Obr. 240. Chryzoberyl – alexandrit, oválný 

brus (vlevo při denním světle, vpravo při 

světle umělém), 1,07 ct, 7,8 x 5 mm. Indie. 

Obr. 239. Chryzoberyl – alexandrit, oválný 

brus (vlevo při denním světle, vpravo při 

světle umělém), 1,91 ct, 9 x 7 mm. Indie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 112 

 

 
 

 
 

Obr. 241. Chryzoberyl – alexandrit, 

bagetový brus (vlevo nahoře při denním 

světle, vpravo dole při světle umělém), 

0,61 ct, 5 x 3,6 mm. Rusko. 

Obr. 242. Chryzoberyl – alexandrit, oválný 

brus (vlevo nahoře při denním světle, 

vpravo dole při světle umělém), 0,34 ct,                                

4,7 x 3,7 mm. Rusko. 
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Obr. 243. Chryzoberyl – alexandrit                              

s efektem oka, kulatý kabošon (vlevo                          

při denním světle, vpravo při světle           

umělém), 11,18 ct, 14 mm. Indie. 

Obr. 244. Chryzoberyl – alexandrit                              

s efektem oka, kulatý kabošon (vlevo                          

při denním světle, vpravo při světle           

umělém), 1,67 ct, 6,5 mm. Indie. 

Obr. 245. Chryzoberyl – alexandrit                              

s efektem oka, oválný kabošon (vlevo                          

při denním světle, vpravo při světle           

umělém), 0,20 ct, 3,5 x 3 mm. Srí Lanka. 
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Obr. 247. Náušnice z bílého zlata (18 Kt) 

s alexandritem, rozměry 25 x 4 mm. 

Obr. 248. Zlaté náušnice s alexandritem                      

a diamantem, 22 x 8,5 mm. 

Obr. 246. Chryzoberyl – alexandrit                              

s efektem oka, oválný kabošon (vlevo                          

při denním světle, vpravo při světle           

umělém), 0,40 ct, 5 x 3,5 mm. Afrika. 
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6.4  Korund 

Korund je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Al2O3. V podobě příměsí 

korund obsahuje jen nepatrné množství Fe, Cr, Mn a Ti. Krystaluje v trigonální soustavě. Jeho 

krystaly jsou sloupcovité, soudečkovité nebo destičkovité (obr. 249 až 253, 285 až 295); častěji 

však tvoří jen nepravidelná zrna či stébelnaté agregáty. Barva korundu závisí na jeho chemickém 

složení: bez výše uvedených příměsí je bezbarvý, s příměsí Cr je červený, s Ti modrý, s Fe hnědý 

až černý, příměs Mn způsobuje růžové zbarvení. Známé jsou i odrůdy žluté, zelené a fialové. 

Nejčastěji je však korund modrošedý nebo šedožlutý, skvrnitě nebo zonálně zbarvený. Na základě 

barvy se vyčleňují dvě hlavní variety využívané ve šperkařství: rubín a safír. Rubín má červenou 

(rudou) barvu (obr. 252 až 284) Safír může být modrý v různých odstínech, fialový, zelený, růžový, 

šedý, žlutý, oranžový, oranžově červený i bezbarvý, existují i safíry polychromní (viz obr. 285 až 

369), ve šperkařství je nejvíce ceněn safír tmavě modré barvy (obr. 303 až 313). Některé barevné 

variety safíru se označují speciálními názvy – např. padparadža nebo padparadča (oranžový až 

oranžově červený safír, často též růžový nebo nafialovělý safír – obr. 314 až 338), leukosafír 

(bezbarvý safír – obr. 301, 353 a 354) nebo zlatý safír (žlutě zbarvený safír – obr. 355). Safír může 

vykazovat alexandritový efekt (obr. 363 až 365). Korund je poměrně často asterický (viz obr. 273, 

274, 356 až 362), někdy je na něm pozorovatelný efekt oka. Korund je průhledný, poloprůhledný 

nebo průsvitný. Má skelný nebo matný lesk (hnědě až černě zbarvené odrůdy mohou mít 

polokovový lesk), není štěpný nebo má nedokonalou štěpnost podle {10-12}; T = 9, h = 3,9–4,1. 

Korund bývá přítomen v některých pegmatitech (Pokojovice u Třebíče, Čejov u Humpolce), 

nefelinických syenitech, bazaltech, svorech a rulách. Vzniká i při kontaktní metamorfóze vápenců 

na styku s magmatickými horninami. Je chemicky i mechanicky neobyčejně odolný, a proto 

vyvětrává z matečných hornin a může se hromadit v říčních náplavech (k tomuto genetickému typu 

patří známé naleziště safíru na Jizerské louce ve východní části Jizerských hor – obr. 302). 

Významná naleziště drahokamových odrůd korundu jsou na Srí Lance, v Barmě, Thajsku, Laosu, 

Kambodži, Indii, Austrálii a na Madagaskaru. 

Drahokamové odrůdy korundu patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z nich fasetové brusy, 

kabošony (hlavně v případě materiálu vykazujícího asterismus) a drobné plastiky nebo kameje.  

 

 

 

 

 
Obr. 249. Krystaly korundu: tabulkovitý (vlevo), dipyramidální (uprostřed)               

a soudečkovitý (vpravo) – Rösler (1979). 
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Obr. 250. Korund; šířka snímku 36 mm. 

Gallatin Gateway, Gallatin Co., Montana, 

USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 251. Korund, šířka snímku cca 20 mm. 

Gallatin Gateway, Gallatin Co., Montana, 

USA. Foto: Joseph A. Freilich. 
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Obr. 253. Korund – rubín; šířka snímku        

cca 55 mm. Ostrov Khit, Karelie, Rusko.        

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 252. Korund – rubín; šířka snímku             

cca 40 mm. Mysore, Indie.                                    

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 254. Korund – rubín; šířka snímku 

70 mm. Mundarara, Longido, Tanzanie. 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 255. Korund – rubín provázený 

zoisitem; šířka snímku cca 65 mm. 

Mundarara, Longido, Tanzanie.              

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 258. Korund – rubín; šířka 

snímku 90 mm. Luc Yen, Vietnam.                   

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 256. Korund – rubín (lemovaný        

zoisitem), leštěná destička; šířka snímku       

86 mm. Mundarara, Longido, Tanzanie.                                  

Foto: John H. Betts. 

Obr. 257. Korund – rubín (provázený 

zoisitem), „vajíčko“, 38 x 25 mm. Indie. 
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Obr. 259. Korund – rubín, oválný brus, 

18,33 ct, 19 x 14,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 261. Korund – rubín, osmiúhelníkový 

brus, 10,78 ct, 16,5 x 10,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 260. Korund – rubín, oválný brus, 

0,96 ct, 7 x 5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 262. Korund – rubín, hruškovitý brus, 

7,25 ct, 13,3 x 12 mm. Madagaskar. 

Obr. 263. Korund – rubín, trojúhelníkový 

brus; 5,43 ct, 12,3 x 9,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 264. Korund – rubín, oválný brus, 

1,75 ct, 9 x 6,5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 265. Korund – rubín, poduškový brus, 

2,47 ct, 7 mm, Tanzanie. 

Obr. 266. Korund – rubín, oválný brus, 

1,12 ct, 5,7 x 5,2 mm. Tanzanie. 

Obr. 267. Korund – rubín, oválný brus, 

1,61 ct, 8,4 x 5,6 mm. Tanzanie. 
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Obr. 268. Korund – rubín, oválný brus, 

9,67 ct, 14,7 x 11,7 mm. Madagaskar. 

Obr. 269. Korund – rubín, poduškový 

brus, 4,05 ct, 10,2 x 6,8 mm. Tanzanie. 

Obr. 270. Korund – rubín, oválný brus, 

3,91 ct, 10,5 x 8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 273. Korund – asterický rubín, oválný 

kabošon, 5,78 ct, 11 x 8,3. Vietnam. 

Obr. 272. Korund – rubín, oválný kabošon, 

5,04 ct, 11,7 x 9 mm. Indie. 

Obr. 271. Korund – rubín, oválný brus, 

1,08 ct, 7,4 x 4,3 mm. Tanzanie. 
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Obr. 274. Korund – asterický rubín, kulatý 

kabošon, 7,07 ct (celkem), 6 mm. Indie. 

Obr. 275. Zlatý prsten s rubínem a safírem. 

Obr. 276. Zlatý prsten s rubínem (6,51 ct) 

a diamantem. 
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Obr. 277. Zlatý prsten s rubínem (centrální 

kámen 4,50 ct), diamantem a rubelitem. 

Obr. 278. Zlatý prsten s rubínem                           

a diamantem. 
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Obr. 279. Korund – rubín, plastika 

(„Smějící se Buddha“); 18 x 17 mm. 

Obr. 280. Korund – rubín, kamej („Akt“), 

32,66 ct, 24 x 20 mm. 
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Obr. 281. Korund – rubín, kamej („Akt“), 

43,69 ct, 28 x 26 mm. 

Obr. 282. Korund – rubín, kamej                                  

(„Davidova hvězda“), 48,14 ct, 25 mm. 
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Obr. 283. Korund – rubín, kamej                   

(„Stojící Buddha“), 38,96 ct, 30 x 17 mm. 

Obr. 284. Korund – rubín, kamej               

(„Indická žena“), 114,20 ct, 34 x 30 mm. 
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Obr. 287. Korund – safír; šířka snímku                 

40 mm. Ilmenské pohoří, Ural, Rusko.                           

Foto: John H. Betts. 

Obr. 285. Korund – safír; šířka snímku 

48 mm. Chaungyi, Mogok, Barma.              

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 286. Korund – safír; šířka snímku               

4 mm. Vulkanický komplex u jezera 

Laach, Eifel, Německo.                                         

Foto: Stephan Wolfsried. 
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Obr. 288. Korund – safír, šířka snímku     

1,7 mm, Olby, Pontgibaud, Puy-de-Dôme, 

Auvergne, Francie.                                                      

Foto: François Périnet. 

Obr. 289. Korund – safír; šířka snímku        

cca 40 mm. Ambahatraso, Madagaskar.           

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 290. Korund – safír; šířka snímku                            

3 mm. Emmelberg, Üdersdorf, Daun, Eifel, 

Německo. Foto: Stephan Wolfsried. 

Obr. 292. Korund – safír; šířka snímku cca    

75 mm. Amboarohy, Fianarantsoa Province, 

Madagaskar. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 291. Korund – safír; šířka snímku            

cca 20 mm. Důl Jagdalak, Sorobi, Kabul, 

Afghánistán. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 293. Korund – safír; šířka snímku       

cca 25 mm. Ianavoha, Madagaskar.                     

Foto: John H. Betts.  

Obr. 294. Korund – safír; šířka snímku             

cca 50 mm. Lom Zazafotsy, Ambahatraso, 

Ihosy, Fianarantsoa, Madagaskar.                          

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 296. Korund – safír; šířka snímku                      

34 mm. Ilmenské pohoří, Ural, Rusko.                                   

Foto: John H. Betts. 

Obr. 295. Korund – safír; šířka snímku               

cca 55 mm. Lom Zazafotsy, Ambahatraso, 

Ihosy, Fianarantsoa, Madagaskar.               

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 297. Korund – safír; šířka snímku cca 

24 mm. Svincovyj Ruchej, Kukisvunčorra, 

Kolský poloostrov, Rusko.                            

Foto: Aksel Österlöf. 

Obr. 298. Korund – safír; šířka snímku                     

65 mm. Svincovyj Ruchej, Kukisvunčorra, 

Kolský poloostrov, Rusko.                                     

Foto: Jorge M. Alves. 
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Obr. 300. Korund – safír; šířka snímku 

cca 45 mm. Mogok, Barma.                               

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 301. Korund – safír (leukosafír);      

šířka snímku 24 mm. Ratnapura,                      

Srí Lanka. Foto: Jorge Moreira Alves. 

Obr. 299. Korund – safír; šířka snímku 

35 mm. Ambahatraso, Madagaskar.                            

Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 304. Korund – safír, oválný brus, 

5,02 ct, 11,5 x 9,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 302. Korund – safír; šířka snímku        

cca 6 mm. Jizerská louka u Jizerky, ČR.                             

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 303. Korund – safír, oválný brus,                     

2,64 ct, 9 x 7 mm. Srí Lanka. 
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Obr. 305. Korund – safír, poduškový brus,                           

3,07 ct, 9,2 x 7,3 mm. Srí Lanka. 

Obr. 307. Korund – safír, osmiúhelníkový           

brus, 1,58 ct, 6,9 x 5,4 mm. Srí Lanka. 

Obr. 306. Korund – safír, bagetový brus,                       

0,30 ct, 5 x 2,5 mm. Afrika. 
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Obr. 308. Korund – safír, srdčitý brus,                      

4,7 ct, 12 x 10 mm. Srí Lanka. 

Obr. 309. Korund – safír, hruškovitý brus, 

1,07 ct, 7,2 x 5 mm. Srí Lanka.  

 

Obr. 310. Korund – safír, oválný brus, 

3,15 ct, 10 x 8 mm. Srí Lanka.  
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Obr. 311. Korund – safír, oválný brus, 

2,73 ct, 8,4 x 7,4 mm. Srí Lanka. 

Obr. 313. Korund – safír, trojúhelníkový 

brus, 2,07 ct, 8,6 x 7,3 mm. Srí Lanka. 

Obr. 312. Korund – safír, fantazijní brus, 

1,67 ct, 10,6 x 6,4 mm. Afrika. 
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Obr. 315. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 1,26 ct, 7 x 6 mm. Srí Lanka. 

Obr. 314. Korund – safír (padparadža), 

čtvercový brus, 0,20 ct, 3 mm. Srí Lanka. 

Obr. 316. Korund – safír (padparadža), 

hruškovitý brus, 0,63 ct, 6,6 x 4,6 mm. 

Srí Lanka. 
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Obr. 318. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,79 ct, 11,5 x 7,1 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 319. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 1,96 ct, 9,2 x 6,5 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 317. Korund – safír (padparadža), 

hruškovitý brus, 0,69 ct, 5,5 x 3,7 mm. 

Afrika. 
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Obr. 320. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,10 ct, 8,5 x 6,6 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 321. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,00 ct, 9 x 7,1 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 322. Korund – safír (padparadža), 

hruškovitý brus, 0,83 ct, 7 x 5 mm.                     

Srí Lanka. 
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Obr. 324. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,15 ct, 8 x 7,2 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 325. Korund – safír (padparadža), 

hruškovitý brus, 0,89 ct, 7,2 x 5,2 mm. 

Srí Lanka. 

Obr. 323. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,5 ct, 9,1 x 7,2 mm. 

Madagaskar. 
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Obr. 326. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,10 ct, 9 x 6,5 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 327. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 1,7 ct, 8,7 x 6 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 328. Korund – safír (padparadža), 

hruškovitý brus, 1,72 ct, 8 x 6,5 mm. 

Madagaskar. 
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Obr. 329. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 0,99 ct, 6,8 x 5,2 mm.                          

Srí Lanka. 

Obr. 330. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 1,19 ct, 7,1 x 5,2 mm.                       

Srí Lanka. 

Obr. 331. Korund – safír (padparadža), 

srdčitý brus, 1,57 ct, 7,9 x 7,1 mm.                     

Srí Lanka. 
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Obr. 333. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 2,02 ct, 8,4 x 6,5 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 334. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 1,66 ct, 8,1 x 6,9 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 332. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 1,81 ct, 9 x 7 mm. Srí Lanka. 
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Obr. 335. Korund – safír (padparadža), 

trojúhelníkový brus, 1,59 ct, 7,5 mm. 

Srí Lanka. 

Obr. 336. Korund – safír (padparadža), 

trojúhelníkový brus, 1,58 ct, 7,3 mm. 

Srí Lanka. 

Obr. 337. Korund – safír (padparadža), 

oválný brus, 0,58 ct, 5,8 x 4,1 mm. Afrika. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 149 

 

 
 

 
 

 

Obr. 338. Korund – safír (padparadža), 

fantazijní brus, 1,17 ct, 7,6 x 6,2 mm. 

Afrika. 

Obr. 339. Korund – safír, fantazijní brus, 

1,12 ct, 6,8 x 5,8 mm. Afrika. 

Obr. 340. Korund – safír, hruškovitý brus, 

0,67 ct, 6 x 4,9 mm. Afrika. 
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Obr. 341. Korund – safír, hruškovitý brus, 

0,61 ct, 5,1 x 3,7 mm. Afrika. 

Obr. 343. Korund – safír, fantazijní brus, 

0,73 ct, 7,7 x 4,9 mm. Afrika. 

Obr. 342. Korund – safír, hruškovitý brus, 

0,71ct, 6,9 x 4,6 mm. Afrika. 
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Obr. 345. Korund – safír, trojúhelníkový 

brus, 0,25 ct, 4 mm. Afrika. 

Obr. 344. Korund – safír, poduškový brus, 

3,11 ct, 11 x 6,3 mm. Afrika. 

Obr. 346. Korund – safír, trojúhelníkový 

brus, 3,84 ct, 9,5 mm. Afrika. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 152 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 349. Korund – safír, hruškovitý brus, 

0,90 ct, 7 x 5 mm. Austrálie. 

Obr. 348. Korund – safír, oválný brus, 

1,29 ct, 7,5 x 5,6 mm. Afrika. 

Obr. 347. Korund – safír, hruškovitý brus, 

1,10 ct, 7,1 x 5 mm. Afrika. 
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Obr. 350. Korund – polychromní safír, 

brus tvaru draka, 2,61 ct, 11,6 x 7,9 mm. 

Afrika. 

Obr. 351. Korund – safír, hruškovitý brus, 

1,34 ct, 8,7 x 5,3 mm. Afrika. 

Obr. 352. Korund – safír, javorový list, 

1,92 ct, 10,3 x 8,5 mm. Afrika. 
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Obr. 353. Korund – safír (leukosafír), 

oválný brus, 1,35 ct, 9,3 x 6 mm. Afrika. 

Obr. 354. Korund – safír (leukosafír), briliantový brus ve tvaru květu, 1,93 ct, 7,5 mm. Srí Lanka. 

Obr. 355. Korund – safír (zlatý safír), 

poduškový brus, 7,42 ct, 11,5 x 11 mm. 

Madagaskar. 
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Obr. 356. Korund – safír s asterismem, 

oválný kabošon, 2,45 ct, 8,1 x 7,8 mm. 

Barma. 

Obr. 357. Korund – safír s asterismem, 

oválný kabošon, 3,33 ct, 8,7 x 7 mm. 

Barma. 
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Obr. 358. Korund – safír s asterismem, 

oválný kabošon, 1,38 ct, 6,5 x 5 mm. 

Barma. 

Obr. 359. Korund – safír s asterismem, 

oválný kabošon, 24,70 ct, 17 x 14,5 mm. 

Thajsko. 
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Obr. 361. Korund – safír s asterismem, 

oválný kabošon, 2,78 ct, 9 x 6,8 mm. 

Thajsko. 

Obr. 360. Korund – safír s asterismem, 

kulatý kabošon, 2,07 ct, 7,1 mm. Barma. 

Obr. 362. Safíry s asterismem – oválný 

kabošon, každý cca 1,10 ct, 6,5 x 4,5 mm. 

Mogok, Barma. 
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Obr. 364. Korund – safír s alexandritovým 

efektem, hruškovitý brus (vlevo nahoře při 

denním světle, vpravo dole při světle           
umělém), 1,08 ct, 6,2 x 4,3 mm. Afrika. 

 

Obr. 363. Korund – safír s alexandritovým 

efektem, oválný brus (vlevo nahoře při 

denním světle, vpravo dole při světle           

umělém), 0,88 ct, 7 x 4,8 mm, Afrika. 

Obr. 365. Korund – safír s alexandritovým 

efektem, trojúhelníkový brus (vlevo          

nahoře při denním světle, vpravo dole              

při světle umělém), 1,88 ct, 7,3 x 7 mm. 
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Obr. 366. Korund – safír, kamej – „Dáma“, 

13,81 ct, 18 x 12,5 mm. 

Obr. 367. Zlatý prsten se safírem. 
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Obr. 368. Zlatý prsten (9 Kt) se safírem 

(13 kamenů, největší 0,87 ct). 

Obr. 369. Zlatý prsten (14 Kt) se safírem 

(jeho barva se již blíží rubínu). 
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6.5  Opál 

Opál je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec SiO2 + aq.  Jde tedy o oxid 

křemičitý s variabilním podílem vody (obvykle 4 až 9 % H2O). Opál je amorfní nebo špatně 

krystalický minerál. Podle strukturního stavu se rozlišují tyto typy opálu: A-opál (amorfní, 

reprezentovaný tzv. hyalitem), AG-opál (amorfní gel s pravidelně uspořádanými globulemi, 

způsobujícími opalizaci charakteristickou pro drahý opál – viz kapitola 3, obr. 11), C-opál (amorfní 

gel s příměsí cristobalitu), T-opál (amorfní gel s příměsí tridymitu) a CT-opál (amorfní gel 

s příměsí cristobalitu a tridymitu). CT-opál, C-opál a T-opál jsou v přírodě nejrozšířenější. Opál 

tvoří celistvé sklovité masy, náteky, krápníky, ledvinité agregáty, kuličky a hroznovité agregáty 

apod. (obr. 370 až 373). Opál bývá bezbarvý, mléčně zakalený nebo různě zbarvený (viz obr. 370 

až 413). Barevně odlišné variety se často označují specifickými názvy jako např. hyalit (skelný 

opál), mléčný opál, mechový opál, dřevitý opál, ohnivý opál a drahý opál (podrobněji níže). 

Transparence opálu je velmi proměnlivá – opál může být průhledný, poloprůhledný, průsvitný až 

neprůhledný. Má skelný až voskový, ale někdy jen matný lesk. Není štěpný; má lasturnatý nebo 

nerovný lom. Tvrdost kolísá obvykle v intervalu 5,5–6,5, avšak u zemitých nebo čerstvě vzniklých 

opálů bývá výrazně nižší, h = 2,0–2,2. 

Hyalit (skelný opál) je bezbarvý nebo velmi jemně zbarvený (slabě namodralý, narůžovělý nebo 

nazelenalý), průhledný a skelně lesklý. Často tvoří charakteristické ledvinité nebo hroznovité 

agregáty. Vyskytuje se v dutinách neovulkanitů jako produkt hydrotermálních procesů. Jedním 

z nejvýznamnějších nalezišť je Valeč v Doupovských horách (obr. 372 a 373). 

Různě zbarvené průsvitné nebo neprůhledné opály jsou často označovány jako obecný opál. Barva 

obecného opálu může být bílá, žlutá, okrová, hnědá, červenohnědá, červená, fialová, žlutozelená, 

zelená nebo i černá (obr. 374 až 378). Termín mléčný opál je často užíván pro obecný opál bílé 

barvy (viz obr. 374). Jako masový opál bývá označován obecný opál červené barvy; medový opál 

barvou připomíná med; chloropál je zbarven zeleně. Voskový opál je obecný opál s typickým 

voskovým leskem; zpravidla je světle zbarven (šedobílý, nažloutlý, nazelenalý). Obecný opál 

vzniká jako nízkoteplotní hydrotermální minerál (může tvořit např. žíly značných mocností). 

Konkrecionální útvary tvořené opálem mohou vznikat v průběhu diageneze klastických sedimentů 

(opálové konkrece jsou pak součástí pískovců nebo konglomerátů). Obecný opál je běžným 

produktem zvětrávání hadců (u nás např. Bohouškovice u Křemže nebo Smrček u Bystřice nad 

Pernštejnem). 

Mechový opál (dendritický opál) je obecný opál zpravidla světlé barvy s keříčkovitými útvary 

černé nebo hnědočerné barvy, které jsou tvořeny oxidy železa a manganu (obr. 379 a 380). 

Mechový opál vzniká v zóně zvětrávání hadců. 

Dřevitý opál je obvykle žlutohnědý až hnědý a má charakteristickou strukturu dřeva (jde o fosilní 

dřevo prostoupené opálovou hmotou – obr. 381 a 382). 

Ohnivý opál je oranžově červený až fialově červený (obr. 383 až 389), jako ohnivý opál jsou však 

označovány i opály žluté v různých odstínech (obr. 390 a 397). Ohnivý opál vzniká jako 

nízkoteplotní hydrotermální minerál v dutinách vulkanitů, může být diagenetického původu a tvoří 

se i při zvětrávacích procesech. Nejvýznamnějším producentem ohnivého opálu drahokamové 

kvality je Mexiko (desítky nalezišť opálu v kyselých vulkanitech a jejich tufech ve státech 

Querétaro, Chihuahua a Hidalgo).  

Drahý opál vykazuje charakteristickou opalizaci (obr. 398 až 413). Opál se společně                            

s chalcedonem vyskytuje na trhlinách hadců. Drahý opál může mít bílou nebo šedobílou základní 

barvu (viz obr. 398 až 401), někdy je však jeho základní barva šedočerná až černá – jde o tzv. 

drahý černý opál (obr. 405 až 410). Obdobně jako obecný opál nebo opál ohnivý vzniká i drahý 

opál při nízkoteplotních hydrotermálních procesech, diagenezi nebo zvětrávacích pochodech. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 162 

 

Nejvýznamnější naleziště drahého opálu drahokamové kvality jsou na území Austrálie a také                

v Mexiku. 

Opál patří mezi hlavní drahé kameny. Z pěkně zbarvených nebo výrazně opalizujících opálů se 

zhotovují kabošony, z ohnivého opálu a drahého opálů i fasetové brusy; hyalit bývá využíván 

v přirozených tvarech. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 370. Opál; šířka snímku 10 mm. Case 

Montanini, Sant´Andrea Bagni, Medesano, 

Parma Province, Emilia-Romagna, Itálie. 

Foto: Giovanni Fraccaro. 

Obr. 371. Opál; šířka snímku 5 mm. Case 

Montanini, Sant´Andrea Bagni, Medesano, 

Parma Province, Emilia-Romagna, Itálie. 

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 372. Opál – hyalit; šířka snímku                 

8 mm. Valeč, ČR. Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 373. Opál – hyalit; šířka snímku 35 mm. 

Valeč, ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 374. Mléčný opál; šířka snímku cca       

75 mm. Smrček, ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 
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Obr. 376. Opál; šířka snímku cca 80 mm. 

Mochovce, Slovensko. Foto: Albert Russ. 

Obr. 377. Opál; šířka snímku 115 mm. 

Herľany, Slovensko. Foto: Ondrej Kopča. 

Obr. 375. Opál; šířka snímku cca 85 mm. 

Bohouškovice, ČR.                                  

Foto: Gerard van der Veldt. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 165 

 

 
 

 
 

 

Obr. 380. Mechový opál; šířka snímku 

cca 90 mm. Bohouškovice, ČR.                              

Foto: Petr Fuchs. 

Obr. 378. Opál; šířka snímku cca 50 mm. 

Cerro da Oca Mine, Vale de Vargo, 

Portugalsko. Foto: Rui Nunes. 

Obr. 379. Mechový opál; šířka snímku 

cca 65 mm. Bohouškovice, ČR.                               

Foto: Jorge Moreira Alves. 
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Obr. 383. Ohnivý opál; šířka snímku              

15 mm. Hosszú, Megyaszó, Zempléni, 

Maďarsko. Foto: Tamás Ungvári. 

Obr. 381. Dřevitý opál; šířka snímku 

30 mm, Povrazník, Slovensko.                     

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 382. Dřevitý opál; šířka snímku 

cca 190 mm. Povrazník, Slovensko.                   

Foto: Gerard van der Veldt. 
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Obr. 384. Ohnivý opál; šířka snímku 

cca 60 mm. Chihuahua, Mexiko.                      

Foto: Rob Lavinsky.  

 

Obr. 386. Ohnivý opál, oválný kabošon, 

2,00 ct, 9 mm. Mexiko. 

Obr. 385. Ohnivý opál na ryolitu; šířka 

snímku cca 60 mm. Důl Carbonea,                

La Trinidad, Mun. de Tequisquiapan, 

Queretaro, Mexiko. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 387. Ohnivý opál, fantazijní kabošon, 

4,54 ct, 14 x 9,3 mm. Mexiko. 

Obr. 389. Ohnivý opál, oválný brus, 0,73 ct 

(celkem), 5 x 3 mm. Mexiko. 

Obr. 388. Ohnivý opál, kulatý brus, 1,94 ct, 

8 mm. Mexiko. 
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Obr. 392. Ohnivý opál, oválný brus, 8,8 ct, 

17,8 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 390. Ohnivý opál, nepravidelný 

kabošon, 5,75 ct, 13,5 x 15,4 mm. Mexiko. 

Obr. 391. Ohnivý opál, oválný kabošon, 

4,10 ct, 10 x 8 mm. Mexiko. 
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Obr. 393. Ohnivý opál, fantazijní brus; 

4,30 ct, 13,3 x 11 mm. Tanzanie. 

Obr. 395. Ohnivý opál, šestiúhelníkový brus, 

3,24 ct, 10,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 394. Ohnivý opál, fantazijní brus, 

4,92 ct, 15,5 x 12 mm. Tanzanie. 
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Obr. 396. Ohnivý opál, fantazijní brus, 

1,92 ct, 11 x 8,8 mm. Tanzanie. 

Obr. 397. Ohnivý opál, trojúhelníkový brus, 

4,12 ct, 12,1 mm. Brazílie. 
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Obr. 398. Drahý opál; šířka snímku cca       

70 mm. Virgin Valley, Humboldt County, 

Nevada, USA. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 399. Drahý opál; šířka snímku cca 

45 mm. Quilpie, Queensland, Austrálie.                            

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 401. Drahý opál; šířka snímku              

20 mm. Dubník, Červenica, Slovensko.                       

Foto: Albert Russ. 

Obr. 402. Drahý opál; šířka snímku                

cca 60 mm. Queensland, Austrálie.                  

Foto: Tony Peterson. 

Obr. 400. Drahý opál; šířka snímku                    

cca 65 mm. Coober Pedy, South Australia, 

Austrálie.  Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 403. Drahý opál, oválný kabošon, 

3,76 ct, 13 x 10 mm. Mexiko. 

Obr. 404. Drahý opál, naleštěná plocha; 

šířka snímku 25 mm. Mezezo, Showa 

Province, Etiopie. 

Obr. 405. Drahý černý opál, fantazijní 

kabošon, 4,45 ct, 19,3 x 12 mm. Austrálie. 
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Obr. 408. Drahý černý opál, oválný 

kabošon, 1,13 ct (celkem), 6,3 x 4,3 až 

6,5 x 4,5 mm. Austrálie. 

Obr. 407. Drahý černý opál, oválný 

kabošon, 2,72 ct, 13,8 x 11,4 mm. 

Austrálie. 

Obr. 406. Drahý černý opál, naleštěný 

povrch; šířka snímku cca 25 mm. Mezezo, 

Shewa Province, Etiopie.                            

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 409. Drahý černý opál, fantazijní 

kabošon, 9,51 ct, 8,6 x 4,3 mm. Austrálie. 

Obr. 410. Drahý černý opál, oválný 

kabošon; 0,87 ct (celkem), 4,5 x 3,5 mm 

až 4,7 x 3,7 mm. Austrálie. 

Obr. 411. Drahý opál, čtvercový brus, 1,14 ct, 

6,7 mm. Austrálie. 
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Obr. 412. Drahý opál, osmiúhelníkový brus, 0,85 ct, 7 x 4,4 mm. Změna v rozložení barev je 

způsobena dopadem světla z rozdílných směrů. 

Obr. 413. Zlatý prsten s drahým opálem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 178 

 

6.6  Diaspor 

Diaspor je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec AlO(OH). Zpravidla 

obsahuje jen malé množství příměsí, zejména Fe a Mn. Krystaluje v rombické soustavě. Tvoří 

drobné tabulky nebo sloupečky (obr. 414 až 416); jeho agregáty bývají šupinkovité, stébelnaté nebo 

zemité. Je bezbarvý, bílý nebo různě zbarvený (často světle zeleně, světle žlutě, růžově až fialově). 

Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk (na štěpných plochách perleťový), 

dokonalou štěpnost podle {010}, dobrou podle {110}; T = 6,5–7, h = 3,3–3,5. 

Diaspor drahokamové kvality se označuje jako zultanit (obr. 417 až 424). Zultanit často vykazuje 

alexandritový efekt (obr. 420 až 423), existují i zultanity s efektem oka (obr. 424). 

Diaspor je významnou součástí bauxitů, přítomen je i v některých metamorfovaných horninách          

a někdy též v pegmatitech. Jediným významným producentem zultanitu je Turecko. 

Diaspor patří mezi hlavní drahé kameny. Ze zultanitu se zhotovují fasetové brusy; pokud vykazuje 

efekt oka, je zpracováván do kabošonů. 

 

 
 

 
 

Obr. 415. Diaspor; šířka snímku cca 8 mm. 

Sagåsen, Mørje, Porsgrunn, Telemark, 

Norsko. Foto: O. T. Ljostad. 

Obr. 414. Diaspor; šířka snímku cca 3 mm. 

Banská Štiavnica, Slovensko.                      

Foto: Martin Števko. 
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Obr. 417. Diaspor – zultanit; šířka snímku 

cca 40 mm. Mugla, Turecko.                           

Foto: E. Gonthier. 

Obr. 416. Diaspor; šířka snímku 1 mm. 

Saga, Tvedalen, Langesundsfjord, Norsko.                 

Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 420. Diaspor – zultanit 

s alexandritovým efektem, čtvercový brus 

(vlevo při denním světle, vpravo dole při 

světle umělém), 1,81 ct, 7 mm. Turecko. 

Obr. 418. Diaspor – zultanit, čtvercový 

brus, 1,49 ct, 6 mm. Turecko. 

Obr. 419. Diaspor – zultanit, 

osmiúhelníkový brus, 1,50 ct, 7 x 6 mm. 

Turecko. 
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Obr. 421. Diaspor – zultanit 

s alexandritovým efektem, fantazijní brus 

(vlevo při denním světle, vpravo při světle           

umělém), 2,90 ct, 11,5 x 7 mm. Turecko. 

Obr. 422. Diaspor – zultanit 

s alexandritovým efektem, fantazijní brus 

(vlevo při denním světle, vpravo při světle           

umělém), 4,40 ct, 16,5 x 7 mm. Turecko. 

Obr. 423. Diaspor – zultanit 

s alexandritovým efektem, osmiúhelníkový 

brus (vlevo při denním světle, vpravo při 

světle mělém), 1,26 ct, 7,6 x 5,5 mm. 

Turecko.  

Obr. 424. Diaspor – zultanit s efektem oka, 

oválný kabošon, 31,56 ct, 27 x 14,9 mm. 

Turecko. 
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6.7  Granáty 

Granáty jsou skupinou minerálů, která náleží do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Složení 

granátů lze nejlépe vyjádřit obecným vzorcem R
2+

3R
3+

2[SiO4]3, kde R
2+ = Mg, Fe, Mn, Ca..., R

3+ = 

Al, Fe, Cr, V...  Z uvedeného vzorce je zřejmá velmi široká izomorfie. Na složení granátů se podílí 

zejména šest následujících složek (krajních členů granátové skupiny): 

pyrop             Mg3Al2[SiO4]3 

almandin       Fe3Al2[SiO4]3 

spessartin      Mn3Al2[SiO4]3 

grossular       Ca3Al2[SiO4]3 

andradit        Ca3Fe2[SiO4]3 

uvarovit         Ca3Cr2[SiO4]3 

Výše uvedené vzorce odpovídají složení krajních členů. Neomezená mísivost existuje mezi 

pyropovou složkou (zkráceně Prp) a almandinovou složkou (Alm) a mezi almandinovou složkou      

a spessartinovou složkou (Sps) – granáty tvořené směsí těchto tří složek se označují jako pyralspity 

(viz obr. 425). Dále existuje mísivost mezi grossularovou složkou (Grs), andraditovou složkou 

(Adr) a uvarovitovou složkou (Uv) – granáty tvořené směsí těchto složek se označují jako 

ugrandity. Mezi oběma trojicemi (tedy mezi pyralspity a ugrandity) existuje jen omezená mísivost. 

Přírodní granáty představují obvykle směs několika z uvedených složek. Název granátu odpovídá 

názvu převažující komponenty – není-li tedy chemické složení konkrétního granátu známo nebo 

nebylo-li alespoň přibližně zjištěno některými nepřímými metodami či není-li je možno odhadnout 

podle charakteru asociace, v níž se tento granát vyskytuje, je nejvhodnější označit jej pouze 

obecným termínem „granát“. 

 

 

Granáty krystalují v kubické soustavě. Poměrně hojně se nacházejí krystalované v podobě 

rombického dodekaedru nebo tetragon–trioktaedru (často jde o spojku obou tvarů) – viz obr. 440 až 

444, 452 až 455, 467 až 474, 494 až 500 a 511 až 514; agregáty granátu bývají zrnité až celistvé. 

Barva granátu závisí na jeho chemickém složení. Pyrop má (díky příměsi chrómu) tmavě červenou 

barvu (obr. 427 až 439). Pyrop s vysokým podílem Fe (tedy se značnou příměsí almandinové 

složky) je červený s fialovým odstínem – tato odrůda pyropu je v gemologii označována jako 

rhodolit (obr. 433 až 435, 437 až 439). Almandin je zpravidla červený, červenohnědý nebo fialově 

červený (obr. 440 až 451). Spessartin je oranžový až tmavě červený nebo červenohnědý až hnědý 

 

Obr. 425. Mísivost ve skupině pyralspitů 

(podle Röslera 1988). 
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(obr. 452 až 466). Spessartin se zářivě oranžovým zbarvením je v gemologii označován jako 

mandarin (obr. 457 a 458). 

Grossular bez větší příměsi železa je bílý, nažloutlý, nazelenalý nebo narůžovělý (obr. 468, 490         

a 493); obvykle však grossular obsahuje značnou příměs železa, a proto je zpravidla červený až 

červenohnědý. Oranžový, červený nebo červenohnědý grossular se označuje jako hesonit – obr. 

467, 469 až 473 a 475 až 479. Pro růžově červený hesonit lze užít i název rosolit (obr. 474). Světle 

zelená až smaragdově zelená odrůda grossularu se nazývá tsavorit (obr. 480 až 489). Andradit je 

žlutý, žlutozelený, zelenohnědý, nejčastěji však hnědý, červenohnědý, černohnědý nebo černý (obr. 

494 až 505). Žlutozelený, zelený nebo smaragdově zelený andradit je v gemologii často označován 

jako démantoid (obr. 499 a 502), v případě andraditu ruské provenience v závislosti na zbarvení 

jako uralský chryzolit (žlutozelený až zelený) nebo uralský smaragd (smaragdově zelený). Žlutá 

varieta andraditu se nazývá topazolit (obr. 500), pro černou varietu andraditu je užíván název 

melanit (obr. 498). Uvarovit má charakteristickou smaragdově zelenou barvu (obr. 511 až 516) – 

uvarovit pocházející z nalezišť na Uralu bývá označován jako uralský smaragd (tedy shodně jako 

smaragdově zelený andradit z téže oblasti).  

Granáty jsou průhledné, poloprůsvitné nebo průsvitné, ojediněle neprůhledné (melanit). Zcela 

výjimečně jsou asterické (např. almandin s inkluzemi rutilu), někdy se u nich projevuje 

alexandritový efekt (např. andradit – viz obr. 506 až 510). 

Granáty mají skelný, smolný nebo mastný lesk. Nejsou štěpné nebo mají jen nedokonalou štěpnost 

podle {110}; T = 7–7,5. Hustota granátu kolísá v intervalu 3,6–4,3 v závislosti na jeho složení – 

hustota jednotlivých složek je následující: pyropová 3,6, almandinová 4,3, spessartinová 4,2, 

grossularová 3,6, andraditová 3,9 a uvarovitová 3,8. 

 

 

 

 

Nejrozšířenějším nerostem ze skupiny granátu je almandin, jenž je přítomen např. v granátických 

svorech (Jeseník, Petrov nad Desnou, Vranov nad Dyjí, Svojanov u Boskovic), rulách (na 

Čáslavsku), migmatitech (Tábor), granulitech, amfibolitech, eklogitech, granitech a též pegmatitech 

(Přibyslavice u Golčova Jeníkova, Dolní Bory u Velkého Meziříčí, Maršíkov u Šumperka). Granáty 

pegmatitů a také aplitů mají často velmi vysoký podíl spessartinové složky, která někdy převažuje 

nad almandinovou. Almandin drahokamové kvality pochází zejména ze Srí Lanky, Indie, 

Afghánistánu, Madagaskaru, Tanzanie, Keni a Brazílie. 

Spessartin se vyskytuje nejen v pegmatitech, ale i na metamorfovaných ložiskách manganových rud 

(Chvaletice v Železných horách). Ve šperkařství je využíván spessartin z nalezišť na území Srí 

Lanky, Pákistánu, Brazílie, Madagaskaru, Tanzanie a Nigérie. 

Pyrop je charakteristický pro peridotity a hadce, které vznikají jejich metamorfózou. Hojně se 

nachází v tzv. pyroponosných štěrcích na jižním okraji Českého středohoří (Třebenice, Podsedice, 

 

Obr. 426. Typické tvary krystalů granátu: rombický dodekaedr (vlevo) a 

spojky rombického dodekaedru a tetragon–trioktaedru (uprostřed a vpravo) 

– podle Röslera (1988). 
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Chrášťany, Třebívlice). Pyrop drahokamové kvality byl v ČR těžen i na ložisku Vestřev                   

(u Hostinného). Ve šperkařství je tradičně využíván pyrop pocházející z  ložisek v Českém 

středohoří i v Podkrkonoší (pod označením český granát). Mezi nejvýznamnějšími producenty 

pyropu (včetně rhodolitu) patří JAR, Tanzanie, Nigérie a Zimbabwe. Naleziště pyropu 

drahokamové kvality jsou i na území Madagaskaru, Srí Lanky, Indie, Mongolska, Ruska (Jakutsko), 

Brazílie a USA (Arizona, Colorado, Arkansas, Nové Mexiko). 

Grossular vzniká společně s wollastonitem, vesuvianem a dalšími minerály při kontaktní 

metamorfóze nečistých vápenců (např. Žulová u Jeseníku) i při regionální metamorfóze těchto 

hornin. Grossular drahokamové kvality pochází z nalezišť na území Srí Lanky, Tanzanie, JAR, 

Keni, Mali, Mexika a Kanady (provincie Québec). 

Andradit (přesněji granát grossular–andraditové řady, někdy i s vysokým podílem almandinové 

složky) je v asociaci s pyroxenem, amfibolem, magnetitem a dalšími minerály podstatnou součástí 

skarnů. Skarny uvedeného složení se vyskytují např. v Krušných horách (Měděnec a Přísečnice         

u Klášterce nad Ohří) a na Českomoravské vrchovině (Věchnov u Bystřice nad Pernštejnem, 

Malešov u Kutné Hory). Andradit drahokamové kvality pochází z Tanzanie, Namibie                      

a Mosambiku. 

Uvarovit je poměrně vzácný; vyskytuje se na puklinách hadců. Uvarovit drahokamové kvality 

pochází z Ruska (Ural) a Finska. 

Granáty patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z nich fasetové brusy, méně často kabošony. 

Z levnějšího materiálu (např. almandin a hesonit) se vyrábějí korálky do náhrdelníků a náramků. 

 

 
 

 

Obr. 427. Zrna pyropu v eklogitu; šířka 

snímku cca 46 mm. Åheim, Vanylven, 

Møre og Romsdal, Norsko.                              

Foto: Knut Eldjarn. 

Obr. 428. Pyrop; šířka snímku cca 33 mm, 

Podsedice, ČR. Foto: Petr Fuchs. 
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Obr. 429. Pyrop; šířka snímku cca 4 mm. 

Podsedice, ČR. Foto: „kalle-ho“. 

Obr. 431. Pyrop; šířka snímku cca 4 mm. 

Vestřev, ČR. Foto: Vítězslav Snášel.  

 

Obr. 430. Pyrop; šířka snímku cca 30 mm. 

Vestřev, ČR. Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 432. Pyrop, leštěné nepravidelné 

nugety o velikosti 5 až 7 mm. Navajo 

Indian Reservation, McKinley Co.,                  

New Mexico, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 433. Pyrop – rhodolit, oválný brus, 

3,10 ct, 9,8 x 7,4 mm. Tanzanie. 

Obr. 434. Pyrop – rhodolit, oválný brus, 

3,46 ct, 10,8 x 8,1 mm. Afrika. 
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Obr. 435. Pyrop – rhodolit, hruškovitý 

kabošon, 5,25 ct, 11 x 11 mm. Afrika. 

Obr. 436. Přívěsek ze zlaceného stříbra 

s pyropem, 17 x 15 mm. 
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Obr. 437. Zlatý prsten s rhodolitem                      

a tanzanitem. 

Obr. 438. Zlaté náušnice s rhodolitem                    

a tanzanitem, 9 x 9 mm. 

Obr. 439. Stříbrný prsten s rhodolitem. 
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Obr. 440. Almandin; šířka snímku                      

cca 70 mm. Gaisberg, Tirol, Rakousko.                             

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 441. Almandin; šířka snímku             

cca 40 mm. Tessin, Švýcarsko.                               

Foto: Sarah Sudcowsky. 

Obr. 442. Almandin; šířka snímku                           

cca 40 mm. Malenice, ČR.                                   

Foto: Jakub Jirásek. 
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Obr. 444. Almandin; šířka snímku cca            

90 mm. Delaware Co., Pennsylvania, USA.                

Foto: J. Weissman. 

Obr. 443. Almandin; šířka snímku               

cca 20 mm. Southbury, New Haven Co., 

Connecticut, USA.                                           

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 445. Almandin, osmiúhelníkový brus, 

3,45 ct, 10 x 8 mm. Afrika. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 191 

 

 
 

 
 

 

Obr. 447. Almandin, šestiúhelníkový brus, 

54,73 ct (celkem), 13 x 11 mm. Mosambik. 

Obr. 446. Almandin, kulatý brus, 2,30 ct,       

8 mm. Afrika. 

Obr. 448. Almandin, čtvercový kabošon, 

6,70 ct (celkem), 7,9 mm. Afrika. 
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Obr. 450. Zlatý prstem s almandinem                     

a syntetickým kubickým ZrO2. 

Obr. 451. Zlatý prstem s almandinem                       

a syntetickým kubickým ZrO2. 

Obr. 449. Almandin, brus tvaru hvězdy, 

4,14 ct, 11 mm. Afrika. 
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Obr. 452. Spessartin; šířka snímku                

cca 12 mm. Jun Xijang, Fujian, Čína.                       

Foto: „bertold“. 

Obr. 454. Spesssartin; šířka snímku 30 mm. 

Yunling, Zhangzhou, Fujian, Čína.                 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 453. Spessartin a živec (patrně 

ortoklas); šířka snímku cca 32 mm. 

Yunling, Zhangzhou, Fujian, Čína.                       

Foto: Fabre Minerals. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 194 

 

 

 
 

 
 

Obr. 455. Spessartin; šířka snímku                            

cca 70 mm. Nani, Loliondo, Arusha Region, 

Tanzanie. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 456. Spessartin; šířka snímku                                

cca 52 mm. Lavra do Navegador,                                

Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brazílie.                        

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 457. Spessartin – mandarin, oválný 

brus, 24,52 ct, 18,5 x 16,5 mm. Nigérie. 

Obr. 458. Spessartin – mandarin, srdčitý 

brus; 12,88 ct, 14,5 x 13 mm. Tanzanie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 196 

 

 
 

 
 

 

Obr. 460. Spessartin, oválný brus, 3,35 ct, 

10 x 8 mm. Nigérie. 

Obr. 461. Spessartin, oválný brus, 3,89 ct, 

10 x 8 mm. Nigérie. 

Obr. 459. Spessartin, oválný brus, 3,58 ct, 

9,3 x 7,5 mm. Afrika. 
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Obr. 462. Spessartin, kulatý brus, 1,70 ct, 

7 mm. Afrika. 

Obr. 463. Spessartin, oválný brus, 1,61 ct, 

7,5 x 5,4 mm. Afrika. 

Obr. 464. Spessartin, oválný brus, 2,14 ct, 

8,7 x 6 mm. Nigérie. 
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Obr. 466. Spessartin, osmiúhelníkový brus, 

1,00 ct, 5,3 x 5,3 mm. Nigérie. 

Obr. 465. Spessartin, oválný brus, 3,79 ct, 

10 x 8,3 mm. Nigérie. 
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Obr. 467. Grossular – hesonit; šířka snímku 

20 mm. Belvidere Mtn. Quarry, Eden Mills, 

Vermont, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 468. Grossular provázený pektolitem; 

šířka snímku cca 45 mm. Jeffrey Quarry, 

Asbestos, Québec, Kanada.                           

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 469. Grossular – hesonit; šířka snímku 

cca 25 mm. Pitts-Tenney Quarry, Minot, 

Androscoggin Co., Maine, USA.                

Foto: Joseph A. Freilich. 
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Obr. 470. Grossular – hesonit; šířka snímku 

cca 65 mm. Baženovskoe, Ural, Rusko.       

Foto: Fabre Minerals. 

 
detail 

Obr. 471. Grossular – hesonit; šířka snímku     

140 mm, Garnet Hill, Volcano, Calaveras 

County, California, USA.                                                 

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 473. Grossular – hesonit; šířka snímku 

cca 60 mm. Kantiwa, Kunar Province, 

Afghánistán. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 472. Grossular – hesonit; šířka snímku 

cca 40 mm. Belvidere Mountain Quarries, 

Lowell, Orleans County, Vermont, USA. 

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 475. Grossular – hesonit, poduškový 

brus, 8,97 ct, 14 x 11,5 mm. Srí Lanka. 

Obr. 476. Grossular – hesonit, oválný brus, 

6,44 ct, 13,3 x 11,1 mm. Afrika. 

Obr. 474. Grossular – rosolit; šířka snímku 

cca 45 mm. Lake Jaco, Sierra de la Cruz, 

Mun. de Sierra Mojada, Coahuila, Mexiko.                              

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 478. Grossular – hesonit, oválný 

brus, 0,44 ct, 4,7 x 4 mm. Mali. 

 

Obr. 477. Grossular – hesonit, fantazijní 

kabošon, 62,35 ct, 47 x 26 mm. Rusko. 

Obr. 479. Grossular – hesonit, 

osmiúhelníkový brus, 3,30 ct,                                 

11,2 x 7,7 mm. Afrika. 
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Obr. 480. Grossular – tsavorit, markýz,    

0,54 ct, 8 x 4 mm. Keňa. 

Obr. 481. Grossular – tsavorit, oválný                 

brus, 0,44 ct, 6 x 3,9 mm. Afrika. 

Obr. 482. Grossular – tsavorit, oválný     

brus, 0,53 ct, 6,1 x 4,1 mm. Afrika. 
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Obr. 483. Grossular – tsavorit, poduškový 

brus, 8,08 ct, 14 x 10 mm. Keňa. 

Obr. 484. Grossular – tsavorit, oválný                   

brus, 0,90 ct, 7 x 5 mm. Afrika. 

Obr. 485. Grossular – tsavorit, oválný                

brus, 1,00 ct, 7 x 5 mm. Afrika. 
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Obr. 488. Grossular – tsavorit, oválný 

brus, 11,25 ct (celkem), 6,5 x 5,5 mm až 

6,7 x 5,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 486. Grossular – tsavorit, řezba, 

3,10 ct, 10,3x 8 mm. Afrika. 

Obr. 487. Grossular – tsavorit, 

trojúhelníkový brus, 1,02 ct, 6,8 mm. 

Tanzanie. 
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Obr. 489. Grossular – tsavorit, hruškovitý 

brus, 0,90 ct (celkem), 5 x 4,3 mm. 

Tanzanie. 

Obr. 491. Grossular, oválný brus, 3,06 ct 

(celkem), 5 x 4 mm. Mali. 

Obr. 490. Grossular, hruškovitý brus, 

30,66 ct, 22 x 14 mm. Afrika. 
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Obr. 494. Andradit; šířka snímku cca 

80 mm. Mia Horio, Serifos, Řecko. 

Foto: McSchuerf. 

Obr. 492. Grossular, hruškovitý brus, 

0,61 ct, 6,9 x 5 mm. Tanzanie. 

Obr. 493. Náhrdelník z grossularu, 

kuličky 5,5 mm, délka 15 palců. 
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Obr. 495. Andradit; šířka snímku                                 

cca 65 mm. Ostrov Serifos, Řecko.                                     

Foto: Christos Spiromitros. 

Obr. 497. Andradit; šířka snímku cca 5 mm. 

Lom Hess, Wurlitz, Oberkotzau, Německo. 

Foto: Dominik Schläfli. 

Obr. 496. Andradit; šířka snímku 5 mm. 

N‘Chwaning II Mine, Kalahari, Northern 

Cape Province, JAR.                                         

Foto: Dominik Schläfli. 
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Obr. 498. Andradit – melanit provázený 

žlutozeleným epidotem; šířka snímku cca 

170 mm. Daškezan, Ázerbájdžán.                  

Foto: J. Ralph. 

Obr. 499. Andradit – démantoid; šířka 

snímku cca 15 mm. Důl Sferlun, Sondrio 

Province, Itálie.                                               

Foto: Simone Boscolo a Giorgio Boscolo. 

Obr. 500. Andradit –  topazolit; šířka 

snímku cca 32 mm. Yellow Cat Mine, 

New Idria District, San Benito County, 

California, USA. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 501. Andradit, kulatý brus, 0,81 ct 

(celkem), 3 až 3,3 mm. Namibie. 

Obr. 502. Andradit – démantoid, kulatý                

brus, 0,51 ct, 4,8 mm. Namibie. 

Obr. 503. Andradit, kulatý brus, 0,35 ct, 

4,4 mm. Namibie. 
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Obr. 506. Andradit s alexandritovým        

efektem, oválný brus (vlevo při denním 

světle, vpravo při světle umělém), 4,70 ct, 

11,5 x 9,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 504. Andradit, oválný brus, 0,35 ct, 

5 x 3,7 mm. Namibie. 

Obr. 505. Andradit, fantazijní brus, 

10,36 ct, 15 x 11,8 mm. Mosambik. 
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Obr. 507. Andradit s alexandritovým          

efektem, kulatý brus (vlevo při denním 

světle, vpravo při světle umělém), 0,39 ct,               

4,3 mm. Rusko. 

Obr. 508. Andradit s alexandritovým 

efektem, oválný brus (vlevo nahoře při 

denním světle, vpravo dole při světle 

umělém), 0,25 ct, 4,5 x 3,5 mm. Afrika. 

Obr. 509. Andradit s alexandritovým 

efektem, trojúhelníkový brus (vlevo při 

denním světle, vpravo při světle umělém), 

2,13 ct, 7,8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 512. Uvarovit; šířka snímku cca                   

30 mm. Důl Mokkivaara, Outokumpu, 

Finsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 510. Náušnice s andraditem 

s alexandritovým efektem (vlevo při 

denním světle, vpravo při světle umělém), 

24 x 13 mm. 

Obr. 511. Uvarovit; šířka snímku cca               

20 mm. Outokumpu, Itä-Suomen Lääni, 

Finsko. 
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Obr. 513. Uvarovit; šířka snímku 6 mm. 

Ložisko Saranovskij, Permská oblast, 

Ural, Rusko. Foto: Tony Peterson. 

Obr. 514. Uvarovit; šířka snímku cca              

24 mm. Outokumpu, Itä-Suomen Lääni, 

Finsko. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 515. Uvarovit; šířka snímku cca                

100 mm. Ložisko Saranovskij, Permská 

oblast, Ural, Rusko. Foto: Rob Lavinsky. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 516. Uvarovit, šířka snímku 5 mm, 

Ložisko Saranovskij, Permská oblast, Ural, 

Rusko. Foto: M. Kampf. 
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6.8 Zirkon 

Zirkon je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Zr[SiO4].  V podobě příměsí obsahuje prakticky vždy Hf (okolo 1 %, ale výjimečně až 20 %)           

a někdy též Y, TR (především Ce), U, P a S. Krystaluje v tetragonální soustavě. Vyskytuje se             

v podobě sloupcovitých nebo dipyramidálních krystalů (obr. 517 až 527) či zaoblených zrn.           

Má obvykle hnědou až hnědočervenou barvu, může však být i bezbarvý, šedý, zelený, žlutý, 

oranžový, červený fialový a vzácně i modrý (obr. 518 až 568). Oranžově hnědý až červený zirkon 

drahokamové kvality se označuje jako hyacint (obr. 518 až 520, 526, 528 až 542), zlatožlutý jako 

jargon (obr. 543 až 545), modrý jako starlit (obr. 552 až 560). Pro bezbarvý zirkon existuje název 

matarský diamant (obr. 562 až 567). Zirkon je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má 

skelný až diamantový, avšak někdy pouze mastný lesk. Je nedokonale štěpný podle {100}; T = 7–8,              

h = 4,6–4,8. 

Zirkon se jako akcesorie vyskytuje v mnoha magmatických horninách (např. granity, syenity, 

pegmatity); ve větším množství může být přítomen v tzv. „černých píscích“ na mořských plážích či 

šelfech (těžen je z rýžovisek v Austrálii a na Floridě). Zirkon drahokamové kvality pochází zejména 

ze Srí Lanky, Barmy, Thajska, Kambodže a Vietnamu.  

Zirkon patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 518. Zirkon – hyacint; šířka snímku 

30 mm. Gilgit, Pákistán.                        

Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 517. Krystaly zirkonu: dipyramidálního typu (vlevo)              

a prizmatického typu (uprostřed a vpravo) – Rösler (1988). 
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Obr. 521. Krátce sloupcovitý krystal 

zirkonu; šířka snímku 10 mm. Plešovice, 

ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 519. Zirkon – hyacint; šířka snímku 

cca 10 mm. Niedermendig, Laacher See, 

Eifel, Německo. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 520. Zirkon – hyacint; šířka snímku 

42 mm. Haramosh Mts., Pákistán.                  

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 522. Zirkon; šířka snímku cca 30 mm. 

Mogok, Barma. Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 523. Zirkon; šířka snímku 14 mm. 

Ural, Rusko. Foto: Steve Stuart. 

Obr. 524. Zirkon; šířka snímku cca 28 mm. 

Astor, Diamar District, Pákistán.                  

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 525. Zirkon; šířka snímku cca 30 mm. 

Kipawa, Sheffield Lake, Témiscamingue 

County, Québec, Kanada.                           

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 526. Zirkon – hyacint; šířka snímku 

cca 30 mm. Chilas, Diamar, Pákistán. 

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 527. Zirkon; šířka snímku 16 mm. 

Mogok, Barma. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 528. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

6,20 ct, 9,7 x 8,5 mm. Vietnam. 

Obr. 529. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

2,28 ct, 8 x 6,5 mm. Kambodža. 
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Obr. 530. Zirkon – hyacint, poduškový 

brus, 8,96ct, 10,8 mm. Kambodža. 

Obr. 531. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

3,05 ct, 9,1 x 7,1 mm. Tanzanie. 

Obr. 532. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

7,47 ct, 12,3 x 8,5 mm. Kambodža. 
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Obr. 533. Zirkon – hyacint, hruškovitý brus, 

1,05 ct, 6,5 x 5,5 mm. Kambodža. 

Obr. 534. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

9,79 ct, 13 x 11 mm. Tanzanie. 

Obr. 535. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

2,99 ct, 8,8 x 6,8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 538. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

3,02 ct, 7,9 x 6,6 mm. Kambodža. 

Obr. 536. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

7,58 ct, 11,8 x 10 mm. Tanzanie. 

Obr. 537. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

2,64 ct, 8,9 x 7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 539. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

4,50 ct, 10 x 8,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 540. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

5,24 ct, 11,3 x 9,2 mm. Tanzanie. 

Obr. 541. Zirkon – hyacint, hruškovitý brus, 

2,84 ct, 10 x 8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 542. Zirkon – hyacint, oválný brus, 

9,79 ct, 13 x 11 mm. Tanzanie.  

Obr. 543. Zirkon – jargon, oválný brus, 

1,96 ct, 8,5 x 6,3 mm. Tanzanie. 

Obr. 544. Zirkon – jargon, poduškový 

brus, 3,31 ct, 8,5 x 7,5 mm. Srí Lanka. 
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Obr. 546. Zirkon, oválný brus, 5,49 ct, 

6,5 x 5,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 545. Zirkon – jargon, oválný brus, 

3,87 ct, 9,6 x 8,5 mm. Srí Lanka. 

Obr. 547. Zirkon, oválný brus, 4,62 ct 

(celkem), 6 x 5 mm až 6,2 x 5,2 mm. 

Tanzanie. 
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Obr. 548. Zirkon, oválný brus, 3,94 ct, 

10 x 8 mm. Tanzanie. 

 

Obr. 549. Zirkon, oválný brus, 1,97 ct, 

8,5 x 6,6 mm. Tanzanie. 

Obr. 550. Zirkon, bagetový oválný brus, 

1,15 ct, 8 x 4 mm. Kambodža. 
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Obr. 553. Zirkon – starlit, oválný brus, 

13,70 ct, 15,2 x 11,3 mm. Kambodža. 

Obr. 551. Zirkon, oválný brus, 3,75 ct, 

8,5 x 7 mm. Vietnam. 

Obr. 552. Zirkon – starlit, oválný brus,              

2,94 ct, 8,6 x 6,5 mm. Kambodža. 
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Obr. 556. Zirkon – starlit, oválný brus, 

3,74 ct, 9,5 x 7,5 mm. Kambodža. 

Obr. 554. Zirkon – starlit, markýz, 1,10 ct, 

9 x 4,5 mm. Kambodža. 

Obr. 555. Zirkon – starlit, oválný brus, 

2,09 ct, 8,2 x 6,1 mm. Kambodža. 
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Obr. 557. Zirkon – starlit, hruškovitý brus, 

2,75 ct (celkem), 5,9 x 4,7 mm až 6 x 5 mm. 

Kambodža. 

Obr. 558. Zirkon – starlit, osmiúhelnikový 

brus, 4,77 ct (celkem), 5,83 x 3,7 mm. 

Kambodža. 

Obr. 559. Zirkon – starlit, oválný brus, 

2,12 ct (celkem), 5,8 x 4,3 mm. 

Kambodža. 

Obr. 560. Zirkon – starlit, hruškovitý brus, 

48,23 ct (celkem 69 kusů), 5,3 x 3,2 mm až 

6,2 x 3,5 mm. Kambodža. 
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Obr. 561. Zirkon, osmiúhelníkový brus, 

0,99 ct, 5 x 5 mm. Tanzanie. 

Obr. 562. Zirkon, oválný brus, 0,97 ct, 

7 x 5 mm. Tanzanie.  

 

Obr. 563. Zirkon, osmiúhelníkový brus, 

1,18 ct, 7 x 5 mm. Tanzanie. 
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Obr. 564. Zirkon, oválný brus, 1,45 ct, 

7,5 x 6 mm. Kambodža. 

Obr. 565. Zirkon, osmiúhelníkový brus, 

1,51 ct, 7 x 5 mm. Tanzanie.  

Obr. 566. Zirkon, osmiúhelníkový brus, 

2,30 ct, 6,9 x 6,9 mm. Kambodža.  
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Obr. 568. Zlatý prsten se zirkonem. 

Obr. 567. Zirkon, osmiúhelníkový brus, 

2,22 ct, 6 x 6 mm. Tanzanie. 
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6.9  Topaz 

Topaz je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Al2[(F,OH)2|(SiO4)]. Krystaluje v rombické soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle sloupcovité (obr. 

569 až 581, 583); často se vyskytuje v podobě zrnitých nebo stébelnatých agregátů (odrůda zvaná 

pyknit – obr. 584). Je nejčastěji vínově žlutý, modrý nebo zelený, bývá však také růžový, červený, 

fialový nebo i bezbarvý (obr. 570 až 659). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný 

lesk, dokonalou štěpnost podle {001}; T = 8, h = 3,5–3,6. 

Topaz se vyskytuje především v greisenech (Cínovec a Horní Krupka u Teplic, Krásno u Horního 

Slavkova) a v některých pegmatitech. Topaz drahokamové kvality pochází zejména z ložisek na 

území Srí Lanky, Indie, Barmy, Pákistánu, Ukrajiny, Ruska (Zabajkalí), Brazílie a USA (státy 

California a Utah). 

Patří mezi hlavní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy, spíše výjimečně kabošony. 

 
 

 
 

 
Obr. 569. Krystaly topazu – 

Rösler (1988). 

Obr. 570. Topaz; šířka snímku cca 45 mm, 

Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brazílie.  

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 572. Topaz, šířka snímku cca 25 mm. 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brazílie.            

Foto: John H. Betts. 

Obr. 571. Topaz; šířka snímku cca 45 mm. 

Ouro Preto, Minas Gerais, Brazílie.                

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 574. Topaz; šířka snímku cca 45 mm. 

Yuno, Shigar Valley, Baltistan, Pákistán. 

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 573. Topaz; šířka snímku 32 mm. 

Little Round Top, Thomas Range, Juab 

County, Utah, USA. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 575. Topaz, šířka snímku cca 33 mm. 

Damaraland, Namibie. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 576. Topaz provázený křemenem, 

ortoklasem, muskovitem a fluoritem; šířka 

snímku cca 90 mm. Údolí řery Dassu, 

Skardu District, Baltistan, Pákistán.           

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 577. Topaz provázený albitem                      

a křemenem; šířka snímku cca 110 mm. 

Skardu, Skardu District, Baltistan, Pákistán. 

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 578. Topaz; šířka snímku cca 120 mm. 

Zapot, Gillis Range, Fitting District, Mineral 

Co., Nevada, USA. Foto: Kevin Ward. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 239 

 

 
 

 
 

 

Obr. 580. Topaz; šířka snímku cca 150 mm, 

Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brazílie.          

Foto: Knut Eldjarn. 

Obr. 579. Topaz; šířka snímku cca 55 mm. 

Alabaška, Ural, Rusko. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 581. Topaz; šířka snímku cca 100 mm. 

Tsov, Mongolsko. Foto: Jindřich Kynický. 
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Obr. 584. Stébelnatý agregát topazu (pyknit); 

šířka snímku 95 mm. Cínovec, ČR.           

Foto: Gerard van der Veldt. 

Obr. 583. Topaz; šířka snímku cca 60 mm. 

Gaoligong, Nujiang, Yunnan, Čína.         

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 582. Topaz; šířka snímku cca 75 mm. 

Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Rob Lavinsky. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 241 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 585. Topaz, hruškovitý brus, 6,64 ct, 

12 x 8,1 mm, Brazílie. 

Obr. 587. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

28,73 ct (celkem), 9 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 586. Topaz, čtvercový brus, 1,29 ct, 

6 mm. Brazílie. 
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Obr. 588. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

28,84 ct (celkem), 9 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 589. Topaz, markýz, 3,29 ct,                             

14 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 590. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

9,31 ct, 14 x 10 mm. Brazílie. 
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Obr. 592. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

19,61 ct, 17,2 x 12,8 mm. Brazílie. 

Obr. 591. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

26,2 ct, 19,7 x 15 mm. Brazílie. 

Obr. 593. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

28,94 ct, 19,6 x 15 mm. Brazílie. 
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Obr. 596. Topaz, oválný brus, 0,60 ct, 

6 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 594. Topaz, kulatý brus, 22,18 ct, 

7,9 mm. Brazílie. 

Obr. 595. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

3,49 ct (celkem), 6,1 x 4,2 až 7 x 5 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 597. Topaz, oválný brus, 0,58 ct, 

6 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 598. Topaz, oválný brus, 1,04 ct, 

7,5 x 5,4 mm. Brazílie. 

Obr. 599. Topaz, hruškovitý brus, 0,44 ct, 

6 x 4 mm. Brazílie. 
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Obr. 600. Topaz, oválný brus, 1,13 ct, 

7,4 x 5,3 mm. Brazílie. 

Obr. 601. Topaz, oválný brus, 1,52 ct, 

8,1 x 6,3 mm. Brazílie. 

Obr. 602. Topaz, oválný brus, 0,91 ct, 

7,2 x 5,1 mm. Brazílie. 
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Obr. 603. Topaz, markýz, 0,35 ct, 

7 x 3,5 mm. Brazílie. 

Obr. 604. Topaz, poduškový brus, 

2,09 ct, 10,7 x 5,5 mm. Brazílie. 

Obr. 605. Topaz, trojúhelníkový brus, 

0,99 ct, 6 mm. Brazílie. 
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Obr. 606. Topaz, oválný brus, 0,89 ct, 

7,2 x 5,2 mm. Brazílie. 

Obr. 607. Topaz, oválný brus, 0,74 ct, 

7 x 4,9 mm. Brazílie. 

Obr. 608. Topaz, oválný brus, 0,90 ct, 

6,9 x 5 mm. Brazílie. 
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Obr. 609. Topaz, trojúhelníkový brus, 

0,55 ct, 5 mm. Brazílie. 

Obr. 611. Topaz, trojúhelníkový brus, 

1,34 ct (celkem), 5,8 mm. Brazílie. 

Obr. 610. Topaz, trojúhelníkový brus, 

0,65 ct, 6 mm. Brazílie. 
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Obr. 613. Topaz, trojúhelníkový brus, 

1,05 ct, 6 mm. Brazílie. 

Obr. 612. Topaz, trojúhelníkový brus, 

1,36 ct (celkem), 5 mm. Brazílie. 

Obr. 614. Topaz, trojúhelníkový brus, 

0,79 ct, 6 mm. Brazílie. 
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Obr. 616. Topaz, bagetový brus, 1,57 ct, 

10 x 4,8 mm. Brazílie. 

Obr. 615. Topaz, bagetový brus, 1,71 ct, 

10 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 617. Topaz, oválný brus, 4,28 ct, 

11 x 9 mm. Brazílie. 
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Obr. 619. Topaz, poduškový brus, 0,56 ct, 

6 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 620. Topaz, poduškový brus, 0,68 ct, 

6,2 x 4,2 mm. Brazílie. 

Obr. 618. Topaz, bagetový brus, 0,25 ct, 

4,5 x 3 mm. Brazílie. 
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Obr. 623. Topaz, markýz, 0,48 ct (celkem), 

6 x 2,9 mm. Brazílie. 

Obr. 622. Topaz, poduškový brus, 2,73 ct 

(celkem), 6 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 621. Topaz, poduškový brus, 0,60 ct, 

6,2 x 4,2 mm. Brazílie. 
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Obr. 624. Topaz, poduškový brus, 2,58 ct 

(celkem), 5,9 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 625. Topaz, trojúhelníkový brus, 

4,27 ct, 10 mm. Brazílie. 

Obr. 626. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

2,99 ct, 8,8 x 7 mm. Brazílie. 
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Obr. 628. Topaz, fantazijní brus, 2,87 ct, 

11 x 8,7 mm. Brazílie. 

Obr. 629. Topaz, fantazijní brus, 3,55 ct, 

11,3 x 9 mm. Rusko. 

Obr. 627. Topaz, oválný brus, 4,39 ct, 

11 x 9 mm. Rusko. 
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Obr. 631. Topaz, fantazijní brus, 47,60 ct, 

23,9 x 22,7 mm, Pákistán. 

Obr. 630. Topaz, fantazijní brus, 7,26 ct, 

11,5 mm. Rusko. 

Obr. 632. Topaz, kulatý brus, 6,59 ct 

(celkem), 8,9 mm. Brazílie. 
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Obr. 633. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

4,21 ct, 10 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 634. Topaz, oválný brus, 4,97 ct, 

11,2 x 9,2 mm. Brazílie. 

Obr. 635. Topaz, kulatý brus, 7,12 ct 

(celkem), 9,1 mm. Brazílie. 
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Obr. 636. Topaz, oválný brus, 4,80 ct, 

11 x 9 mm. Brazílie. 

Obr. 637. Topaz, markýz, 1,09 ct, 

11,5 x 4,5 mm. Brazílie. 

Obr. 638. Topaz, oválný brus, 4,49 ct, 

11 x 9 mm. Brazílie. 
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Obr. 640. Topaz, trojúhelníkový brus, 

17,64 ct, 16 mm. Brazílie. 

Obr. 641. Topaz, oválný brus, 3,06 ct, 

10 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 639. Topaz, oválný brus, 3,28 ct, 

10,1 x 8,1 mm. Brazílie. 
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Obr. 643. Topaz, oválný brus, 3,30 ct,               

10 x 8 mm, Brazílie. 

Obr. 644. Topaz, trojúhelníkový brus, 

12,42 ct, 14 mm. Brazílie. 

Obr. 642. Topaz, kulatý brus, 12,12 ct 

(celkem), 5,8 až 6 mm. Brazílie. 
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Obr. 647. Topaz, osmiúhelníkový brus, 

14,63 ct, 16 x 12 mm. Brazílie. 

Obr. 645. Topaz, oválný brus, 7,1 ct, 

13,7 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 646. Topaz, trojúhelníkový brus, 

13,22 ct, 15 mm. Brazílie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 262 

 

 
 

 
 

 

Obr. 650. Topaz, kulatý brus, 7,61 ct,     

12 mm. Brazílie. 

Obr. 648. Topaz, oválný brus, 7,19 ct, 

14 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 649. Topaz, oválný brus, 7,59 ct,      

14 x 10 mm. Brazílie. 
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Obr. 651. Topaz, oválný kabošon,                    

20,30 ct, 18 x 13 mm. Afrika. 

Obr. 652. Topaz, poduškový kabošon, 

11,90 ct, 12 mm. Afrika. 

Obr. 653. Stříbrný prsten s topazem              

a syntetickým kubickým ZrO2. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 264 

 

 
 

 
 

Obr. 655. Zlatý prsten s topazem                   

a smaragdem. 

Obr. 654. Zlatý prsten s topazem a safírem. 
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Obr. 656. Zlatý přívěsek (9 Kt) s topazem 

(24 x 13 mm) a diamantem. 

Obr. 657. Zlatý přívěsek (9 Kt) s topazem 

(21 x 12 mm) a diamantem. 
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Obr. 658. Stříbrný přívěsek s topazem. 

Obr. 659. Pánský zlatý prsten s topazem 

(6,00 ct). 
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6.10  Zoisit 

Zoisit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída sorosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Ca2Al3[O|(OH)|(SiO4)|(Si2O7)].  V podobě příměsí obsahuje Fe, Mn, V a Cr. Krystaluje v rombické 

soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle sloupcovité (obr. 660, 663 a 664); tvoří zrnité, celistvé nebo 

stébelnaté agregáty (obr. 661, 662 a 665). Má šedou, bílou, zelenou, růžovou, červenou nebo žlutou 

barvu, může být i bezbarvý (obr. 660 až 698). Pro zelený zoisit je někdy užíván název anyolit (obr. 

662 a 663). Růžová až červená varieta je označována jako thulit (obr. 664 až 669). Modře zbarvená 

varieta zoisitu se nazývá tanzanit (obr. 674 až 698) – jeho modré zbarvení (v různých odstínech) je 

většinou výsledkem zušlechťování (žíhání). Obchodníci s drahými kameny však jako tanzanit často 

označují i zoisit zbarvený jinak než modře, a to v případě, že zušlechťováním lze barvu tohoto 

zoisitu změnit na modrou (obr. 670 až 673). Zoisit je průhledný až neprůhledný. Má skelný lesk, 

dokonalou štěpnost podle {100}; T = 6,5–7, h = 3,1–3,4. 

Zoisit se vyskytuje se v metamorfovaných horninách (mramory, erlany, skarny). Bývá součástí 

hydrotermální mineralizace alpského typu. Jako akcesorický minerál může být přítomen 

v bazických horninách (např. v gabrech). Je jedním z produktů saussuritizace plagioklasů. 

Thulit drahokamové kvality pochází hlavně z Norska, JAR a Namibie. Naleziště tanzanitu jsou 

v Tanzanii a Keni. 

Thulit a tanzanit patří mezi hlavní drahé kameny. Z thulitu se zhotovují převážně kabošony, 

z tanzanitu fasetové brusy. 

 

 

 
 

Obr. 660. Zoisit; šířka snímku cca 65 mm. 

Údolí řeky Shigar, Pákistán.                          

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 663. Zoisit – anyolit s albitem; šířka 

snímku cca 30 mm. Pákistán.                      

Foto: Rainer Bode. 

Obr. 661. Stébelnatý agregát zoisitu; šířka 

snímku cca 50 mm. Khit, Karélie, Rusko.                               

Foto: Pavel M. Kartašov. 

Obr. 662. Zrnitý zoisit – anyolit provázený 

rubínem a tschermakitem (téměř černý); 

šířka snímku cca 55 mm. Důl Mundarara, 

Longido, Tanzanie. Foto: Antonio Borrelli. 
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Obr. 664. Zoisit – thulit; šířka snímku 

cca 10 mm. Hedmark, Norsko.                            

Foto: O. T. Ljostad. 

Obr. 665. Zoisit – thulit; šířka snímku            

cca 80 mm. Kleppan, Sauland, Hiartdal, 

Telemark, Norsko. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 666. Stříbrný přívěsek s norským 

thulitem, velikost kamene 30 x 40 mm. 
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Obr. 667. Stříbrný prsten s norským              

thulitem, velikost kamene 25 x 18 mm. 

Obr. 668. Stříbrný přívěsek s thulitem. 
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Obr. 670. Zoisit – tanzanit (nežíhaný); 

šířka snímku cca 18 mm. Merelani Hills, 

Tanzanie. 

Obr. 669. Fantazijní kabošon z norského 

thulitu v přívěsku. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 272 

 

 
 

 
 

Obr. 671. Zoisit – tanzanit (nežíhaný), 

poduškový brus s šachovnicovou tabulkou,       

4,39 ct, 10,2 x 8,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 672. Zoisit – tanzanit (nežíhaný), 

oválný brus s šachovnicovou tabulkou,      

6,92 ct, 13,5 x 9,5 mm. Tanzanie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 273 

 

 
 

 
 

Obr. 674. Zoisit – tanzanit; šířka snímku 

cca 20 mm. Merelani Hills, Tanzanie.                        

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 673. Zoisit – tanzanit (nežíhaný); 

šířka snímku cca 18 mm. Merelani Hills, 

Tanzanie. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 676. Zoisit – tanzanit, trojúhelníkový 

brus, 21,54 ct, 16 mm. Tanzanie. 

Obr. 675. Zoisit – tanzanit; šířka snímku 

cca 30 mm. Merelani Hills, Tanzanie. 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 677. Zoisit – tanzanit, trojúhelníkový 

brus, 7,26 ct, 12 mm. Tanzanie. 

Obr. 678. Zoisit – tanzanit, oválný brus, 

3,91 ct, 10,7 x 8,8 mm. Tanzanie. 

Obr. 679. Zoisit – tanzanit, markýz, 1,58 ct, 

10,2 x 5,7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 680. Zoisit – tanzanit, kulatý brus, 

2,83 ct, 8,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 681. Zoisit – tanzanit, oválný brus, 

1,63 ct, 8,2 x 6,3 mm. Tanzanie. 

Obr. 682. Zoisit – tanzanit, oválný brus, 

0,56 ct, 7 x 4,5 mm. Tanzanie. 
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Obr. 683. Zoisit – tanzanit, hruškovitý brus, 

0,6 ct, 6,1 x 4,4 mm. Tanzanie. 

Obr. 684. Zoisit – tanzanit, oválný brus, 

3,91 ct, 10,7 x 8,8 mm. Tanzanie. 

Obr. 685. Zoisit – tanzanit, hruškovitý brus, 

0,69 ct, 7,1 x 4,9 mm. Tanzanie. 
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Obr. 687. Zoisit – tanzanit, hruškovitý brus, 

7,68 ct, 14,5 x 11,7 mm. Tanzanie. 

Obr. 686. Zoisit – tanzanit, trojúhelníkový 

brus, 0,58 ct, 6 mm. Tanzanie. 

Obr. 688. Zoisit – tanzanit, fantazijní brus, 

1,02 ct, 8,8 x 4,7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 690. Zoisit – tanzanit, trojúhelníkový 

brus, 1,44 ct, 7,3 mm. Tanzanie. 

Obr. 691. Zoisit – tanzanit, poduškový brus, 

3,5 ct, 12 x 7,4 mm. Tanzanie. 

Obr. 689. Zoisit – tanzanit, oválný brus, 

0,61 ct, 6,3 x 4,8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 692. Zoisit – tanzanit, poduškový brus, 

1,72 ct, 7 x 6,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 693. Zoisit – tanzanit, trojúhelníkový 

brus, 21,54 ct, 16 mm. Tanzanie. 
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Obr. 694. Zoisit – tanzanit, trojúhelníkový 

brus, 0,37 ct, 4,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 695. Zoisit – tanzanit, kulatý brus, 

0,79 ct, 6,1 mm. Tanzanie. 
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Obr. 696. Zlatý přívěsek (9 Kt)                                

s tanzanitem a diamantem. 

Obr. 697. Náhrdelník z tanzanitu ve tvaru 

kulatých knoflíků o velikosti 2,5 až 3,5 mm, 

16 palců. 

Obr. 698. Zlatý prsten s topazem, rubínem, 

safírem, tanzanitem a diamantem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 283 

 

6.11  Beryl 

Beryl je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída cyklosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Be3Al2[Si6O18]. Někdy beryl obsahuje značnou příměs Na, K, Li a vzácně též Rb a Cs. Krystaluje 

v hexagonální soustavě. Tvoří sloupcovité krystaly omezené plochami tvarů {10-10} a {0001}; 

někdy jde o složitější spojky (obr. 699 a dále např. obr. 700, 704 až 708, 713, 728, 766 až 769, 775, 

778, 779, 784 až 788, 824 a 842). Agregáty berylu bývají sloupcovité nebo stébelnaté. Beryl má 

nejčastěji šedozelenou, žlutozelenou, špinavě žlutou nebo bílou barvu (obr. 700 až 704). Existuje 

však řada drahokamových odrůd berylu odlišných barev:  

goshenit – bezbarvý beryl (obr. 705 až 712), pokud je velmi jemně narůžovělý, bývá označován 

jako rosterit (obr. 713 až 715), 

smaragd – sytě zelená varieta (obr. 716 až 765), 

akvamarín – modrozelená až bledě modrá varieta (obr. 766 až 800), 

heliodor (zvaný též zlatý beryl) – žlutá až zelenožlutá varieta (obr. 801 až 813), 

zelený beryl – světle zelená varieta (obr. 814 a 815), 

morganit (zvaný též vorobjevit) – růžová, růžově červená nebo fialová varieta (obr. 816 až 841), 

bixbit (zvaný též červený smaragd nebo červený beryl) – světle červená až tmavě červená varieta 

(obr. 842 až 845). 

Beryl je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Někdy vykazuje efekt oka (obr. 844 a 845).       

Má skelný lesk, nedokonalou štěpnost podle {0001}; T = 7,5–8, h = 2,6–2,9. 

Beryl se vyskytuje především v granitových pegmatitech (v ČR např. na Písecku a Poběžovicku, 

akvamarín v Maršíkově u Šumperka) a v greisenech (Cínovec u Teplic a Krásno u Horního 

Slavkova).  

Goshenit drahokamové kvality pochází z nalezišť na území Brazílie, Pákistánu a Madagaskaru. 

Hlavními producenty smaragdu jsou Kolumbie, Brazílie, Afghánistán, Rusko (Ural) a Zambie. 

Významná naleziště akvamarínu jsou na území Brazílie, Pákistánu, Namibie, Mosambiku, 

Madagaskaru, Ruska (Ural, Zabajkalí) a Ukrajiny. Heliodor a zelený beryl drahokamové kvality 

pochází hlavně z Brazílie. Producenty morganitu jsou Brazílie, USA (California), Madagaskar          

a Afghánistán. Bixbit se vyskytuje na Madagaskaru a v USA (Utah). 

Beryl patří mezi hlavní drahé kameny – ve šperkařství je využíván hlavně smaragd. Z berylu 

drahokamové kvality se zhotovují fasetové brusy, méně často kabošony. 

 

 
 

 

 

 

Obr. 699. Krystaly berylu: dlouze 

sloupcovitý (vlevo) a krátce 

sloupcovitý až tlustě tabulkovitý 

(vpravo) – Rösler (1988). 
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Obr. 700. Beryl; šířka snímku cca 100 mm. 

Údolí řeky Sahatany, Vakinankaratra            

Region, Antananarivo Province,             

Madagaskar. Foto: Grzegorz Bijak. 

Obr. 701. Beryl; šířka snímku cca 80 mm. 

Piano di Verdabbio, Misox, Grisons, 

Švýcarsko. Foto: Kuno Stoeckli. 

Obr. 702. Beryl; šířka snímku 50 mm. 

Písek, ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 
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Obr. 704. Beryl; šířka snímku cca 50 mm. 

Bahia, Brazílie. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 703. Beryl; šířka snímku cca 55 mm. 

Clark Hill Quarry, East Hampton, 

Middlesex Co., Connecticut, USA.                             

Foto: Steve Bonney. 
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Obr. 705. Beryl – goshenit; šířka snímku 

cca 16 mm. Gilgit, Pákistán.                               

Foto: John H. Betts. 

Obr. 706. Beryl – goshenit na živci; šířka 

snímku cca 60 mm. Golconda, 

Governador Valadares, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Rob Lavinsky.  
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Obr. 709. Beryl – goshenit, oválný brus, 

38,46 ct, 22 x 18 mm. Madagaskar. 

Obr. 707. Beryl – goshenit provázený 

skorylem, albitem a muskovitem; šířka 

snímku cca 45 mm. Údolí řeky Shigar, 

Skardu District, Pákistán.                                 

Foto: Joe Budd a Kevin Ward. 

Obr. 708. Beryl – goshenit; šířka snímku 

cca 30 mm. Mt Xuebaoding, Huva, 

Pingwu District, Mianvang Prefecture, 

Sichuan Province, Čína.                                          

Foto: Antonio Borrelli. 
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Obr. 710. Beryl – goshenit, oválný brus, 

2,21 ct (celkem), 8,9 x 6,7 mm. Brazílie. 

Obr. 711. Beryl – goshenit, srdčitý brus, 

1,19 ct (celkem), 6 mm. Brazílie. 

Obr. 712. Stříbrný prsten s goshenitem. 
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Obr. 713. Beryl – rosterit; šířka snímku 

cca 22 mm. Mogok, Barma.                       

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 714. Beryl – rosterit; šířka snímku                   

cca 60 mm. Governador Valadares, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 716. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 20 mm. Důl Carnaiba, Pindobacu, 

Campo Formoso District, Bahia, Brazílie.                           

Foto: Dan Weinrich Minerals. 

Obr. 715. Beryl – rosterit, oválný brus, 

1,10 ct, 8 x 6 mm. Madagaskar. 
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Obr. 718. Beryl – smaragd provázený 

kalcitem; šířka snímku cca 60 mm.                   

Důl Chivor, Chivor, Boyacá, Kolumbie.                          

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 719. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 120 mm. Wenshan, Yunnan 

Province, Čína. Foto: John H. Betts. 

Obr. 717. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 35 mm. Důl Carnaiba, Pindobacu, 

Campo Formoso District, Bahia, Brazílie. 

Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 720. Beryl – smaragd; šířka snímku        

cca 28 mm. Panishir, Hessa-e-Say District, 

Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 721. Beryl – smaragd; šířka snímku           

cca 28 mm. Panishir, Hessa-e-Say District, 

Afghánistán. Foto: Russell G. Rizzo. 
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Obr. 722. Beryl – smaragd; šířka snímku               

cca 40 mm. Poona, Cue, Cue Shire,                              

Western Australia, Austrálie.                                       

Foto: Mark Rheinberger. 

Obr. 723. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 45 mm. Gamitha, Laghman Province, 

Afghánistán. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 724. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 32 mm. Leckbachgraben, Habachtal, 

Hohe Tauern, Salzburg, Rakousko.                           

Foto: Harjo Neutkens. 

Obr. 726. Beryl – smaragd; šířka 

snímku cca 15 mm. Pizzo Marcio, 

Trontano, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Itálie.                            

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 725. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 18 mm. Leckbachgraben, Habachtal, 

Hohe Tauern, Salzburg, Rakousko.                           

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 727. Beryl – smaragd společně                      

s křemenem a živcem; šířka snímku cca                   

54 mm. Khaash, Badakshan Province, 

Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 729. Beryl – smaragd (rostoucí                        

v podobě „šesti paprsků“); šířka snímku                       

15 mm. Chivor, Boyacá, Kolumbie.                

Foto: John H. Betts. 

Obr. 728. Beryl – smaragd; šířka snímku 

cca 10 mm. Mina Coscuez, Boyacá, 

Kolumbie. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 730. Beryl – smaragd, osmiúhelníkový 

brus, 6,90 ct, 11,9 x 10,1 mm, Afrika. 

Obr. 731. Beryl – smaragd, osmiúhelníkový 

brus, 2,39 ct, 10 x 7,7 mm. Zambie. 

Obr. 732. Beryl – smaragd, osmiúhelníkový 

brus, 0,81 ct, 7 x 4,4 mm. Brazílie. 
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Obr. 735. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

0,80 ct, 7,8 x 6 mm. Zambie. 

Obr. 734. Beryl – smaragd, osmiúhelníkový 

brus, 0,89 ct, 7 x 4,5 mm. Brazílie. 

Obr. 733. Beryl – smaragd, osmiúhelníkový 

brus, 0,68 ct, 5,6 x 4,5 mm. Zambie. 
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Obr. 737. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

0,51 ct, 6,6 x 4,6 mm. Zambie. 

Obr. 736. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

0,54 ct, 7 x 4,8 mm. Brazílie. 

Obr. 738. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

0,53 ct, 7 x 5 mm. Brazílie. 
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Obr. 741. Beryl – smaragd, hruškovitý 

brus, 0,38 ct, 6 x 3,8 mm. Sibiř, Rusko. 

Obr. 739. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

1,87 ct, 9,8 x 6,8 mm. Zambie. 

Obr. 740. Beryl – smaragd, hruškovitý 

brus, 12,46 ct, 20 x 13 mm. Kolumbie. 
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Obr. 743. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

0,38 ct, 5,9 x 3,9 mm. Zambie. 

Obr. 744. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

0,88 ct, 7,8 x 5,6 mm. Sibiř, Rusko. 

Obr. 742. Beryl – smaragd, hruškovitý brus, 

7,67 ct, 16,5 x 12 mm. Sibiř, Rusko. 
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Obr. 745. Beryl – smaragd, fantazijní brus, 

0,66 ct, 6,8 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 747. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,53 ct, 7 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 746. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,72 ct, 7 x 5 mm. Brazílie. 
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Obr. 750. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,6 ct, 7,2 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 748. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,45 ct, 6,2 x 4,2 mm. Brazílie. 

Obr. 749. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,39 ct, 5 x 4 mm. Zambie. 
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Obr. 753. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,79 ct, 7 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 751. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,60 ct, 6,7 x 4,8 mm. Zambie. 

Obr. 752. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,92 ct, 7 x 5 mm. Brazílie. 
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Obr. 756. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,47 ct, 5,8 x 4 mm, Zambie. 

Obr. 755. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,44 ct, 6 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 754. Beryl – smaragd, oválný brus, 

0,68 ct, 7 x 4,7 mm. Brazílie.  
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Obr. 759. Beryl – smaragd, osmiúhelníkový 

brus, 7,67 ct, 14,5 x 10,4 mm. Sibiř, Rusko. 

Obr. 757. Beryl – smaragd, markýz, 

0,22 ct, 6 x 3 mm. Zambie. 

Obr. 758. Beryl – smaragd, kulatý brus, 

0,74 ct, 5,9 mm. Sibiř, Rusko. 
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Obr. 760. Beryl – smaragd, oválný kabošon, 

5,55 ct, 12,4 x 8,9 mm. Kolumbie. 

Obr. 762. Smaragdový náhrdelník, 7 x 5 až 

22 x 15 mm, 239,46 ct, 22 palců. 

Obr. 761. Beryl – smaragd s efektem oka, 

kulatý kabošon, 14,08 ct, 14 mm. Brazílie. 
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Obr. 763. Zlatý prsten (9 Kt) se smaragdem. 

Obr. 764. Zlatý prsten (9 Kt) se smaragdem    

a diamantem. 

Obr. 765. Zlatý prsten se smaragdem. 
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Obr. 767. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 45 mm. Údolí řeky Shigar, Skardu 

District, Baltistan, Pákistán.                       

Foto: Rob Lavinsky.  

Obr. 766. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 90 mm. Chumar Bakhoor, Gilgit 

District, Pákistán. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 768. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 130 mm. Údolí řeky Shigar, Skardu 

District, Baltistan, Pákistán.                          

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 769. Beryl – akvamarín provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 85 mm. 

Nagar, údolí řeky Hunza, Gilgit District, 

Pákistán. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 770. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 330 mm. Údolí řeky Shigar, Skardu 

District, Baltistan, Pákistán.                        

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 771. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 50 mm. Údolí řeky Hunza, Gilgit 

District, Baltistan, Pákistán.                                           

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 772. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 60 mm. Údolí řeky Shigar, Skardu 

District, Baltistan, Pákistán.                                   

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 773. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 82 mm. Nagar, údolí řeky Hunza, Gilgit 

District, Pákistán. Foto: Stuart Wilensky. 
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Obr. 774. Beryl – akvamarín; šířka 

snímku cca 80 mm. Údolí řeky Hunza, 

Gilgit District, Pákistán.                                           

Foto: John H. Betts. 

Obr. 775. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 35 mm. Erongo Mountains, Namibie. 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 776. Beryl – akvamarín provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 145 mm. 

Chumar Bakhoor, údolí řeky Hunza, Gilgit 

District, Pákistán. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 779. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 52 mm. Nagar, údolí řeky Hunza, 

Pákistán. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 778. Beryl – akvamarín provázený           

dvojbarevným fluoritem (vlevo dole)                             

a tabulkami muskovitu; šířka snímku                      

cca 115 mm. Nagar, údolí řeky Hunza,                     

Gilgit District, Pákistán.                                               

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 777. Beryl – akvamarín. Hutag ull 

ord, Mongolsko. Foto: Jindřich Kynický. 
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Obr. 781. Beryl – akvamarín provázený 

muskovitem a fluoritem; šířka snímku cca     

100 mm. Nagar, údolí řeky Hunza, Gilgit 

District, Pákistán. Foto: Brice Gobin. 

Obr. 780. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 60 mm. Ural, Rusko. 
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Obr. 783. Beryl – akvamarín provázený 

muskovitem a fluoritem; šířka snímku cca  

135 mm. Nagar, údolí řeky Hunza, Gilgit 

District, Pákistán. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 784. Beryl – akvamarín provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 105 mm. 

Nagar, údolí řeky Hunza, Gilgit District, 

Pákistán. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 782. Beryl – akvamarín provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 150 mm. 

Aliabad, údolí řeky Hunza, Gilgit District, 

Baltistan, Pákistán. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 785. Beryl – akvamarín s muskovitem; 

šířka snímku cca 100 mm. Údolí řeky                

Hunza, Gilgit District, Pákistán. 

Obr. 786. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 60 mm. Erongo Mountains, Nambie. 

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 787. Beryl – akvamarín a albit; šířka 

snímku cca 65 mm. Erongo Mountains, 

Namibie. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 788. Beryl – akvamarín; šířka snímku 

cca 40 mm. Erongo Mountains, Namibie.                 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 789. Dvojbarevný beryl – akvamarín             

a heliodor; šířka snímku cca 90 mm.                                          

Teston, údolí řeky Braldu, Skardu District, 

Baltistan, Pákistán. Foto: Rob Lavinsky.  
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Obr. 790. Dvojbarevný beryl – akvamarín       

a morganit; šířka snímku cca 65 mm.          

Cryo-Genie Mine, Warner Springs District, 

San Diego Co., California, USA.                       

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 791. Beryl – akvamarín, markýz, 

0,41 ct, 7 x 3,5 mm. Brazílie. 

Obr. 792. Beryl – akvamarín, hruškovitý 

brus, 0,55 ct, 8,2 x 5 mm. Brazílie. 
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Obr. 794. Beryl – akvamarín, 

osmiúhelníkový brus, 2,75 ct, 10 x 8 mm. 

Brazílie. 

Obr. 795. Beryl – akvamarín, oválný brus, 

2,31 ct (celkem), 7,8 x 6 mm až 8 x 6,2 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 793. Beryl – akvamarín, hruškovitý 

brus, 6,37 ct, 14,5 x 11 mm. Brazílie. 
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Obr. 796. Beryl – akvamarín, 

trojúhelníkový brus, 2,1 ct (celkem),                   

6 mm. Madagaskar. 

Obr. 797. Beryl – akvamarín, hruškovitý 

brus, 6,68 ct (celkem), 5 x 4 mm a 6,3 až 

4,2 mm. Mosambik. 

 

Obr. 798. Beryl – akvamarín, oválný 

kabošon, 13,55 ct, 18 x 13. Afrika. 
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Obr. 800. Beryl – akvamarín, knoflíky, 

20 mm. 

Obr. 799. Zlatý prsten s akvamarínem 

a tanzanitem. 

Obr. 801. Beryl – heliodor; šířka snímku 

cca 115 mm.  Conselheiro Pena, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 802. Beryl – heliodor; šířka snímku 

cca 60 mm. Alto do Giz, Equador, Seridó 

Oriental, Rio Grande do Norte, Brazílie.                       

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 803. Beryl – heliodor; šířka snímku 

cca 35 mm. Mt Palmer, Harts Ranges, 

Northern Territory, Austrálie.                                   

Foto: Mark Rheinberger. 
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Obr. 804. Beryl – heliodor; šířka snímku 

55 mm. Volyň, Ukrajina.                            

Foto: Jindřich Kynický. 

 

Obr. 806. Beryl – heliodor, trojúhelníkový 

brus, 0,55 ct, 6 mm. Brazílie. 

Obr. 805. Beryl – heliodor na křemenu; 

šířka snímku cca 70 mm. Rovalston, 

Worcester Co., Massachusetts, USA.                                           

Foto: Joe Budd a Kevin Ward. 
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Obr. 807. Beryl – heliodor, oválný brus, 

1,05 ct, 8 x 6 mm. Brazílie. 

Obr. 808. Beryl – heliodor, osmiúhelníkový 

brus, 236,55 ct, 39 x 29,5 mm. Brazílie. 

Obr. 809. Beryl – heliodor, oválný brus, 

110,55 ct, 33,5 x 28,5 mm. Brazílie. 
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Obr. 810. Beryl – heliodor, trojúhelníkový 

brus, 9,23 ct (celkem), 7 mm. Brazílie. 

Obr. 811. Beryl – heliodor, oválný brus, 

9,48 ct (celkem), 6 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 812. Beryl – heliodor s efektem oka, 

oválný kabošon, 37,12 ct, 22 x 17,5 mm. 

Rusko. 
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Obr. 814. Zelený beryl, poduškový brus, 

146,02 ct, 39 x 27 mm. Brazílie. 

Obr. 815. Zelený beryl, poduškový brus, 

103,45 ct, 37 x 25 mm. Brazílie. 

Obr. 813. Beryl – heliodor, „srdíčko“, 

89,27 ct, 30 mm. Brazílie. 
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Obr. 818. Beryl – morganit; šířka snímku 

cca 64 mm. Conselheiro Pena, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Knut Eldjarn. 

Obr. 817. Beryl – morganit; šířka snímku 

cca 60 mm. Konar, Afghánistán.                    

Foto: Rob Lavinsky.  

 

Obr. 816. Beryl – morganit; šířka snímku 

cca 100 mm. Cryo-Genie Mine, Warner 

Springs District, San Diego County, 

California, USA. Foto: SLR. 
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Obr. 819. Beryl – morganit provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 25 mm.        

Cryo-Genie Mine, Warner Springs District, 

San Diego County, California, USA.                        

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 820. Beryl – morganit s albitem; šířka 

snímku cca 130 mm. Conselheiro Pena, 

Minas Gerais, Brazílie. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 822. Beryl – morganit; šířka snímku        

cca 90 mm. Blue Lady Mine, údolí řeky 

Chihuahua, Warner Springs District,                      

San Diego Co., California, USA.                         

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 821. Beryl – morganit provázený 

albitem (cleavelandit), lepidolitem a 

elbaitem; šířka snímku cca 110 mm. 

Stewart Mine, Tourmaline Queen 

Mountain, Pala District, San Diego Co., 

California, USA. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 823. Beryl – morganit provázený 

křemenem (záhněda) a albitem (odrůda 

cleavelandit); šířka snímku cca 150 mm. 

Nuristan, Afghánistán. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 824. Beryl – morganit; šířka snímku 

cca 100 mm. Pech, Kunar Province, 

Afghánistán. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 825. Beryl – morganit; šířka snímku 

cca 38 mm. Conselherio Pena, Minas 

Gerais, Brazílie. 
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Obr. 826. Beryl – morganit (s uzavřeninami 

skorylu); šířka snímku cca 90 mm. Důl 

Pederneira, São José de Safira, Santa Maria 

do Suacui, Minas Gerais, Brazílie.                   

Foto: Rob Lavinsky. 

 

Obr. 827. Beryl – morganit; šířka snímku 

cca 45 mm. Důl Urucum, Galiléia, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 829. Beryl – morganit, poduškový 

brus, 1,30 ct, 8 x 6 mm. Madagaskar. 

Obr. 828. Beryl – morganit, poduškový 

brus, 6,72 ct, 14 x 10 mm. Madagaskar. 

Obr. 830. Beryl – morganit, oválný brus, 

0,74 ct, 7 x 5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 831. Beryl – morganit, oválný brus, 

0,87 ct, 8 x 6 mm. Madagaskar. 

Obr. 832. Beryl – morganit, oválný brus, 

0,73 ct, 7 x 5 mm. Madagaskar. 

Obr. 833. Beryl – morganit, oválný brus, 

71,91 ct, 28 x 24 mm. Madagaskar. 
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Obr. 836. Beryl – morganit, hruškovitý 

brus, 0,61 ct, 6,8 x 4,9 mm. Madagaskar. 

Obr. 834. Beryl – morganit, oválný brus, 

1,02 ct, 8 x 6 mm. Madagaskar. 

Obr. 835. Beryl – morganit, oválný brus, 

0,76 ct, 7 x 5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 837. Beryl – morganit, hruškovitý 

brus, 0,89 ct, 7,8 x 4,8 mm. Madagaskar. 

Obr. 838. Beryl – morganit, hruškovitý 

brus, 3,9 ct, 12 x 9,5 mm. Brazílie.  

Obr. 839. Beryl – morganit, poduškový 

brus, 2,89 ct, 9 mm. Mosambik.  
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Obr. 842. Beryl – bixbit; šířka snímku cca 

25 mm. Wah Wah Mountains, Utah, USA. 

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 841. Beryl – morganit, osmiúhelníkový 

brus, 10,8 ct, 15 x 12 mm. Brazílie. 

Obr. 840. Beryl – morganit, trojúhelníkový 

brus, 1,44 ct (celkem), 6 mm. Madagaskar. 
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Obr. 845. Beryl – bixbit s efektem oka, 

oválný kabošon, 6,72 ct, 12,7 x 7,7 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 843. Beryl – bixbit, oválný brus 

s šachovnicovou tabulkou, 2,48 ct,                            

9 x 7,7 mm. Madagaskar. 

Obr. 844. Beryl – bixbit s efektem oka, 

oválný kabošon, 1,59 ct, 8 x 6,5 mm. 

Madagaskar. 
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6.12  Turmalíny 

Turmalíny jsou skupinou strukturně blízkých minerálů, které náležejí do třídy silikátů (podtřída 

cyklosilikáty). Turmalíny jsou borosilikáty komplikovaného složení, které lze vyjádřit obecným 

vzorcem XY3Z6[W4|(BO3)3|T6O18], kde: 

                                                     X = Na, Ca, , Mg, Fe
2+

, Mn
2+

, K, 

                                                     Y = Mg, Fe
2+

, Li, Al, Fe
3+

, Mn
2+

, Mn
3+

, Cr
3+

, Ti
4+

, Cu, Zn, TR, 

                                                     Z = Al, Fe
3+

, Fe
2+

, Cr
3+

, V
3+

, Mn
3+

, Ti
3+

, Ti
4+

, 

                                                     W = OH, O, F, výjimečně Cl, 

                                                     T = Si, v omezené míře Al, B, Ti
4+

, P. 

Konkrétní turmalín je zpravidla směsí několika složek (krajních členů), z nichž největší význam 

mají první tři: 

skoryl           NaFe
2+ 

3Al6[(OH)4|(BO3)3|Si6O18] 

dravit           NaMg3Al6[(OH)4|(BO3)3|Si6O18] 

elbait            Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3|Si6O18] 

liddicoatit    Ca(Li,Al)3Al6[F|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] 

Dokonalá izomorfní mísitelnost existuje v řadě skoryl–dravit a skoryl–elbait. Název turmalínu je 

totožný s názvem převládajícího krajního členu (tedy skoryl, dravit a elbait). Minerály skupiny 

turmalínu krystalují v trigonální soustavě. Tvoří sloupcovité (zpravidla dlouze sloupcovité) nebo 

jehlicovité krystaly, které mívají podélné rýhování (obr. 848, 850, 853, 855, 859, 878, 880, 909        

a 946). Agregáty turmalínu jsou obvykle sloupcovité nebo stébelnaté, často s radiálně paprsčitou 

stavbou. 

 

                                     Obr. 846. Krystaly turmalínu – Rösler (1988). 

Barva turmalínu závisí na jeho složení. Skoryl je černý (obr. 847 až 863). Dravit je nejčastěji hnědý, 

může být i modrý nebo zelený (obr. 864 až 871). Elbait bývá různými příměsmi různě zbarven, 

časté jsou polychromní krystaly (viz obr. 872 až 1029). Barevně odlišné variety se nazývají: 

achroit – bezbarvá varieta elbaitu (obr. 872 až 876), 

rubelit – růžová až červená varieta elbaitu (obr. 877 až 908), 

verdelit – zelená varieta elbaitu (obr. 909 a 945), 

indigolit – modrá varieta elbaitu (obr. 946 až 952), 

tsilaisit – žlutá až žlutozelená varieta elbaitu (obr. 953 až 955). 
 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Obchodním názvem „turmalín Paraiba“ nebo jen „paraiba“ jsou označovány elbaity zelené, zelenavě 

modré až modré barvy z dolu São José da Batalha v brazilském státě Paraíba;. označení „paraiba“ je však 

užíváno i v případě elbaitů obdobných barev pocházejících z Mosambiku (obr. 984 až 1029). 
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Liddicoatit se barvou podobá elbaitu (obr. 1030 až 1035). 

Krystaly turmalínu mají často zonální stavbu, která se projevuje nejvýrazněji u elbaitu (na příčném     

i podélném řezu krystalem lze často pozorovat střídání růžově, modře nebo zeleně zbarvených zón     

i zón bezbarvých – viz obr. 970 až 983) a obdobně u liddicoatitu (obr. 1033 až 1035). Turmalíny 

někdy vykazují efekt oka (obr. 905, 942, 943 a 956). Turmalíny mají skelný lesk, nezřetelnou 

štěpnost; T = 7–7,5, h = 2,9–3,3. 

Z turmalínů je nejrozšířenější skoryl, resp. turmalín skoryl-dravitové řady. Turmalíny skoryl-

dravitové řady se vyskytují v pegmatitech, ale jsou přítomny i v některých žulách, rulách a svorech. 

Na území ČR je skoryl hojně přítomen v pegmatitech Českomoravské vrchoviny (např. Bory            

a Cyrilov u Velkého Meziříčí, Rožná u Bystřice nad Pernštejnem) a také na Písecku. Dokonale 

vyvinuté velké krystaly skorylu pocházejí z pegmatitů na území Brazílie, USA (Kalifornie), 

Madagaskaru, Namibie, Pákistánu, Afghánistánu a též z již uvedené lokality Bory. Dravit může být 

součástí mramorů (krystalických dolomitů). 

Elbait se vyskytuje v tzv. lithných pegmatitech, které jsou relativně hojné v moravské části 

Českomoravské vrchoviny (Rožná, Dobrá Voda, Řečice) a v jižních Čechách (Nová Ves                        

u Křemže). Hlavním zdrojem elbaitu drahokamové kvality jsou lithné pegmatity na území USA 

(California), Brazílie (Minas Gerais), Madagaskaru, Mosambiku, Nigérie, Afghánistánu                            

a Pákistánu. 

Liddicoatit se vyskytuje obdobně jako elbait v lithných pegmatitech, např. na Madagaskaru, Nigérii, 

Brazílii (Minas Gerais) a Kanadě (Manitoba). Jde o poměrně vzácný minerál. 

Turmalíny patří mezi hlavní drahé kameny. Ve šperkařství jsou využívány hlavně elbaity, z nichž se 

zhotovují fasetové brusy. 

 

 

 

Obr. 847. Skoryl; šířka snímku 75 mm.  

Victoria da Conquista, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Pohled na ukončení tohoto krystalu skorylu je 

na obrázku vpravo. 

ukončení krystalu (pohled ve směru 

krystalografické osy z) 
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Obr. 848. Skoryl; šířka snímku cca 66 mm. 

Davib Ost, Erongo Mt., Namibie.            

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 849. Skoryl; šířka snímku 52 mm, 

Darra-i-Pech, Nangarhar, Afghánistán.                

Foto: Russell G. Rizzo. 
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Obr. 851. Skoryl a albit; šířka snímku         

cca 70 mm. Erongo Mountains, Namibie.         

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 850. Skoryl; šířka snímku cca 55 mm. 

Shengus, Skardu Road, Gilgit Division, 

Pákistán. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 852. Skoryl; šířka snímku cca 80 mm. 

Erongo Mountain, Namibie.                                

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 853. Skoryl; šířka snímku cca 50 mm. 

Důl Fano, Cahuilla District, Riverside Co., 

California, USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 854. Skoryl; šířka snímku cca 35 mm. 

San Piero in Campo, Elba, Itálie.                         

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 855. Skoryl; šířka snímku cca 36 mm. 

Důl Cota, Gem Hill, Mesa Grande District, 

San Diego Co., California, USA.                       

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 856. Skoryl; šířka snímku cca 120 mm. 

Údolí řeky Shigar, Skardu District,   

Baltistan, Pákistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 857. Skoryl; šířka snímku cca 65 mm. 

Haddam, Middlesex Co., Connecticut,                 

USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 858. Skoryl provázený albitem 

(cleavelandit), apatitem a křemenem; šířka 

snímku cca 85 mm. Údolí řeky Shigar, 

Skardu District, Baltistan, Pákistán.                

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 859. Skoryl; šířka snímku cca                                 

110 mm. Lom Bumpus, Albany,                        

Oxford Co., Maine, USA.                                              

Foto: Peter Cristofono. 
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Obr. 862. Skoryl, tumblerované kameny. 

Obr. 860. Skoryl; šířka snímku cca 90 mm. 

Důl Pederneira, São José da Safina, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 861. Skoryl – leštěný kámen              

„do dlaně“; šířka snímku cca 50 mm.  
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Obr. 863. Skoryl; hruškovitý brus, 2,15 ct, 

10,6 x 7,2 mm. 

Obr. 865. Dravit; šířka snímku cca                              

70 mm.  Důl Mitchell Plateau, Pilbara                      

Region, Western Australia, Austrálie.                   

Foto: Oleg Lopatkin. 

Obr. 864. Dravit; šířka snímku cca                                 

60 mm. Důl Soklich, Yinnietharra Station, 

Pilbara Region, Western Australia,                  

Austrálie. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 867. Dravit; šířka snímku cca 24 mm. 

St. Lawrence County, New York, USA. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 866. Dravit; šířka snímku cca 35 mm. 

Malchan, Zabajkalí, Rusko.                                  

Foto: Oleg Lopatkin. 
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Obr. 868. Dravit; šířka snímku cca                                   

35 mm. Důl Pedra Preta, Serra das Éguas, 

Brumado, Bahia, Brazílie.                                             

Foto: Dan Weinrich. 

Obr. 869. Dravit; šířka snímku cca 50 mm. 

Yinnietharra Station, Pilbara Region, 

Western Australia, Austrálie.                         

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 870. Dravit; šířka snímku cca 40 mm. 

Crevoladossola, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Itálie.                                  

Foto: Enrico Bonacina. 
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Obr. 873. Elbait – achroit, oválný brus,                           

3,62 ct, 10 x 8,2 mm. Nigérie. 

Obr. 872. Elbait – achroit; šířka snímku                  

cca 30 mm. Anianabonoina, 

Ambohimanambola Commune, Betafo 

District, Antananarivo Province,                   

Madagaskar. Foto: Marek Patus. 

Obr. 871. Dravit, poduškový brus, 7,31 ct, 

13,7 x 10,4 mm. Madagaskar.  
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Obr. 874. Elbait – achroit, oválný brus,                         

3,44 ct, 10 x 8,2 mm. Nigérie. 

Obr. 875. Elbait – achroit, oválný brus,                          

2,82 ct, 10 x 8 mm. Nigérie. 

Obr. 876. Elbait – achroit, oválný brus,                       

1,57 ct, 8 x 6,2 mm. Mosambik. 
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Obr. 877. Elbait – rubelit; šířka snímku     

cca 65 mm. Důl Himalaya, Mesa Grande 

District, San Diego County, California, 

USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 878. Elbait – rubelit; šířka snímku                            

cca 45 mm. Důl Himalaya, Mesa Grande 

District, San Diego County, California,          

USA. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 879. Elbait – rubelit; šířka snímku               

cca 40 mm. Paprok, Konar, Afghánistán.                         

Foto: David W. Richerson. 

Obr. 880. Elbait – rubelit; šířka snímku      

cca 60 mm. Himalaya Mine, Mesa 

Grande District, San Diego County, 

California, USA. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 881. Elbait – rubelit provázený 

křemenem a lepidolitem; šířka snímku       

cca 65 mm. Grotta d'Oggi, San Piero in 

Campo, Elba, Itálie. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 882. Elbait – rubelit, hruškovitý 

brus, 88,86 ct, 27 x 26 mm. Nigérie. 

Obr. 883. Elbait – rubelit, hruškovitý 

brus, 0,8 ct, 8 x 5 mm. Nigérie. 
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Obr. 884. Elbait – rubelit, kulatý brus, 

1,20 ct, 6,8 mm. Madagaskar. 

Obr. 885. Elbait – rubelit, poduškový 

brus, 36,88 ct, 23 x 19 mm. Nigérie. 

Obr. 886. Elbait – rubelit, osmiúhelníkový 

brus, 46,77 ct, 34,5 x 12,5 mm. Nigérie. 
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Obr. 887. Elbait – rubelit, osmiúhelníkový 

brus, 28,65 ct, 23 x 12 mm. Nigérie. 

Obr. 888. Elbait – rubelit, oválný brus, 

1,83 ct, 9 x 7 mm. Nigérie. 

Obr. 889. Elbait – rubelit, oválný brus, 

1,14 ct, 8 x 6 mm. Nigérie. 
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Obr. 891. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

70,29 ct, 42,5 x 13,5 mm. Nigérie. 

Obr. 890. Elbait – rubelit, fantazijní brus, 

5,55 ct, 11,6 x 9,6 mm. Afrika. 

Obr. 892. Elbait – rubelit, trojúhelníkový 

brus, 2,41 ct, 9 mm. Nigérie. 
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Obr. 895. Elbait – rubelit, oválný brus, 

6,81 ct (celkem), 8 x 6 mm. Nigérie. 

Obr. 893. Elbait – rubelit, osmiúhelníkový 

brus, 1,86 ct, 7,3 x 5,3 mm. Nigérie. 

Obr. 894. Elbait – rubelit, hruškovitý                 

brus, 3,17 ct, 11 x 9 mm. Mosambik.  
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Obr. 896. Elbait – rubelit, oválný brus, 

0,56 ct, 6 x 5 mm. Nigérie. 

Obr. 897. Elbait – rubelit, oválný brus, 

2,53 ct, 9,2 x 7,3 mm. Nigérie. 

Obr. 898. Elbait – rubelit, hruškovitý 

brus, 1,79 ct (celkem), 8 x 6 mm. 

Nigérie. 
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Obr. 899. Elbait – rubelit, hruškovitý 

brus, 1,8 ct, 11,1 x 7,1 mm. Nigérie. 

Obr. 900. Elbait – rubelit, oválný brus, 

6,84 ct, 14,8 x 10,5 mm. Nigérie. 

Obr. 901. Elbait – rubelit, oválný brus, 

2,58 ct, 10 x 8 mm. Nigérie. 
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Obr. 902. Elbait – rubelit, oválný brus, 

2,18 ct, 10 x 8 mm. Nigérie. 

Obr. 903. Elbait – rubelit, oválný brus, 

2,71 ct, 9 x 7,2 mm. Nigérie. 

Obr. 904. Elbait – rubelit, kulatý kabošon, 

0,30 ct 4 mm. Afrika. 
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Obr. 907. Zlatý prsten (9 Kt) s rubelitem        

a diamantem. 

Obr. 906. Zlatý přívěsek (9 Kt) s rubelitem 

(16 x 8 mm) a diamantem. 

Obr. 905. Elbait – rubelit s efektem oka, 

oválný kabošon, 12,77 ct, 15,5 x 10,5 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 908. Prsten z bílého zlata s rubelitem 

(7,49 ct) a diamantem. 

Obr. 909. Elbait – verdelit; šířka snímku          

cca 32 mm. Paprok, Afghánistán.                          

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 910. Elbait – verdelit; šířka snímku cca 65 mm. Důl Pirineus, Taquaral, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 911. Elbait – verdelit, oválný brus, 

3,63 ct, 10 x 8 mm. Mosambik. 

Obr. 912. Elbait – verdelit, oválný brus, 

0,7 ct, 7 x 5,1 mm. Mosambik. 
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Obr. 914. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 120,74 ct, 45 x 18 mm. Mosambik. 

Obr. 913. Elbait – verdelit, hruškovitý 

brus, 3,39 ct, 11,3 x 9,3 mm. Mosambik. 

Obr. 915. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 56,76 ct, 22,5 x 20 mm. Nigérie. 
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Obr. 916. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 94,84 ct, 32 x 18 mm. Nigérie. 

Obr. 918. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 11,18 ct, 12 x 10,2 mm. Mosambik. 

Obr. 917. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 40,80 ct, 24 x 17 mm. Nigérie. 
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Obr. 921. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 10,12 ct, 12,3 x 10,8 mm. Mosambik. 

Obr. 919. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 40,80 ct, 24 x 17 mm. Nigérie. 

Obr. 920. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 5,33 ct, 12,3 x 8,3 mm. Mosambik. 
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Obr. 922. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 3,35 ct, 12 x 6,2 mm. Nigérie. 

Obr. 924. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 5,52 ct, 12 x 7,8 mm. Mosambik. 

Obr. 923. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 1,46 ct, 8,4 x 4,8 mm. Nigérie. 
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Obr. 925. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 2,11 ct, 10,3 x 5,3 mm. Nigérie. 

Obr. 926. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 2,00 ct, 13,2 x 5,1 mm. Nigérie. 

Obr. 927. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 1,72 ct, 10,3 x 5,2 mm. Nigérie. 
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Obr. 928. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 0,95 ct, 8,2 x 4,5 mm. Nigérie. 

Obr. 929. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 2,91 ct, 10,7 x 5,8 mm. Mosambik. 

Obr. 930. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 5,39 ct, 11 x 7,7 mm. Mosambik. 
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Obr. 933. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 1,67 ct, 10,2 x 5 mm. Nigérie. 

Obr. 932. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 3,47 ct, 10 x 6,2 mm. Mosambik. 

Obr. 931. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 2,98 ct, 10,8 x 6,8 mm. Mosambik. 
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Obr. 936. Elbait – verdelit, trojúhelníkový 

brus, 58,74 ct, 24 mm. Nigérie.  

Obr. 934. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 4,06 ct, 12,2 x 6,4 mm. Nigérie. 

Obr. 935. Elbait – verdelit, hruškovitý 

brus, 1,63 ct, 12,2 x 5,7 mm. Nigérie. 
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Obr. 938. Elbait – verdelit, oválný brus, 

25,28 ct, 16,5 x 16 mm. Nigérie. 

Obr. 937. Elbait – verdelit, trojúhelníkový 

brus, 58,74 ct, 24 mm. Nigérie. 

Obr. 939. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 5,56 ct, 17 x 6,3 mm. Mosambik. 
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Obr. 942. Elbait – verdelit s efektem oka, 

oválný kabošon, 4,52 ct, 11,3 x 8,9 mm. 

Afrika. 

Obr. 940. Elbait – verdelit, osmiúhelníkový 

brus, 2,71 ct, 7,3 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 941. Elbait – verdelit, oválný brus, 

3,56 ct, 10 x 8,5 mm. Nigérie. 
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Obr. 943. Elbait – verdelit s efektem oka, 

oválný kabošon, 7,62 ct, 15 x 11,3 mm. 

Afrika. 

Obr. 944. Zlatý prsten s verdelitem (9,20 ct) 

a diamantem. 

Obr. 945. Zlatý prsten s verdelitem (3,27 ct) 

a diamantem. 
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Obr. 947. Elbait – indigolit; šířka snímku cca 50 mm. Důl Tourmaline Queen, Pala District, San 

Diego Co., California, USA. Foto: SLR. 

 

Obr. 946. Elbait – indigolit, provázený 

albitem; šířka snímku cca 40 mm. Stak 

Nala, Skardu Road, Gilgit, Pákistán.                      

Foto: John H. Betts. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 377 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 950. Elbait – indigolit, osmiúhelníkový 

brus, 28,08 ct, 18 x 15,5 mm. Nigérie. 

Obr. 948. Elbait – indigolit, osmiúhelníkový 

brus, 15,32 ct, 26 x 9 mm. Nigérie. 

Obr. 949. Elbait – indigolit, osmiúhelníkový 

brus, 12,30 ct, 18,2 x 10,6 mm. Nigérie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 378 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 951. Elbait – indigolit, osmiúhelníkový 

brus, 15,35 ct, 19,5 x 10,7 mm. Nigérie. 

Obr. 952. Elbait – indigolit, osmiúhelníkový 

brus, 21,77 ct, 21,5 x 11,5 mm. Nigérie. 

Obr. 953. Elbait – tsilaisit, oválný brus, 

3,15 ct, 10 x 8 mm. Mosambik. 
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Obr. 955. Elbait – tsilaisit, řezba, 14,45 ct 

(celkem), 22 x 10 mm. Afrika. 

Obr. 954. Elbait – tsilaisit, oválný brus, 

2,76 ct (celkem), 6 x 5 až 6,2 x 5,3 mm. 

Nigérie. 

Obr. 956. Elbait s efektem oka, oválný 

kabošon, 49,80 ct, 23 x 19 mm. Afrika. 
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Obr. 958. Elbait, oválný brus, 15,39 ct, 

15,3 x 13 mm. Nigérie. 

Obr. 959. Elbait, oválný brus, 2,37 ct,   

9 x 8,2 mm. Nigérie. 

Obr. 957. Elbait, oválný brus, 4,5 ct, 

7 x 5 mm. Nigérie. 
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Obr. 960. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

1,72 ct, 7,1 x 5,4 mm. Nigérie. 

Obr. 961. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

1,74 ct, 7,8 x 5,5 mm. Nigérie. 

Obr. 962. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

2,00 ct, 8 x 5,1 mm. Nigérie.  
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Obr. 963. Elbait, oválný brus, 2,11 ct 

(celkem), 5 x 4,3 mm až 5,2 x 4,5 mm. 

Nigérie. 

Obr. 964. Elbait, oválný brus, 1,57 ct, 

9,2 x 7,2 mm. Nigérie. 

Obr. 965. Elbait, oválný brus, 3,74 ct, 

10 x 8 mm. Nigérie. 
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Obr. 968. Elbait, oválný brus, 10,57 ct, 

15 x 13 mm. Nigérie. 

Obr. 967. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

2,52 ct, 11,4 x 5,9 mm. Brazílie. 

Obr. 966. Elbait, oválný brus                                    

s šachovnicovou tabulkou, 1,35 ct,                       

8 x 6 mm. Afrika. 
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Obr. 970. Elbait („watermelon“); šířka 

snímku cca 1,4 mm. Santa Rosa Mine, 

Itambacuri, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 969. Elbait, oválný brus, 3,11 ct, 

10 x 8 mm. Nigérie. 
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Obr. 972. Elbait; šířka snímku cca 35 mm. 

Coronel Murta, Aracuai, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 971. Elbait provázený lepidolitem; 

šířka snímku cca 30 mm. Pala, San Diego 

County, California, USA.                               

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 974. Elbait; šířka snímku cca                 

150 mm. Tourmaline Queen Mine,                  

San Diego County, California, USA.           

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 973. Elbait; šířka snímku cca 55 mm. 

Skardu Road, Gilgit District, Pákistán.            

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 975. Elbait; osmiúhelníkový brus, 

34,15 ct, 24 x 13 mm. Nigérie. 

Obr. 976. Elbait, bagetový brus, 22,79 ct, 

23 x 11 mm. Nigérie. 

Obr. 977. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

8,48 ct, 18,5 x 8,7 mm. Nigérie. 
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Obr. 979. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

7,72 ct, 12 x 9,3 mm. Afrika. 

Obr. 980. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

1,83 ct, 8,4 x 5,7 mm. Nigérie. 

Obr. 978. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

34,15 ct, 24 x 13 mm. Nigérie. 
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Obr. 983. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

1,36 ct, 7 x 5 mm. Nigérie. 

Obr. 982. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

1,68 ct, 7,1 x 5,2 mm. Nigérie. 

Obr. 981. Elbait, osmiúhelníkový brus, 

1,40 ct, 7 x 5 mm. Nigérie. 
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Obr. 984. Elbait – indigolit („paraiba“); šířka snímku cca 40 mm. São José da Batalha, Paraíba, 

Brazílie. Foto: Fabre Minerals. 

 

 
 

 

Obr. 985. Elbait – verdelit („paraiba“), 

osmiúhelníkový brus, 7,32 ct, 14 x 9 mm. 

Brazílie. 

Obr. 986. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 0,76 ct, 6,6 x 4,6 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 988. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 2,46 ct, 9,5 x 7,5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 987. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 4,96 ct, 12,2 x 10 mm, 

Brazílie.  

Obr. 989. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 0,39 ct, 5 x 4,1 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 990. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 0,37 ct, 6 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 991. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 0,66 ct, 7,1 x 5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 992. Elbait – verdelit („paraiba“), 

osmiúhelníkový brus, 0,37 ct, 5,2 x 3,1 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 993. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 0,59 ct, 5,9 x 5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 995. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 3,05 ct, 12,1 x 9,7 mm. 

Brazílie. 

 

Obr. 994. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 0,26 ct, 5 x 3,3 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 996. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 0,89 ct, 8,1 x 6 mm. 

Brazílie. 

Obr. 998. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 0,76 ct, 7,2 x 5,1 mm. 

Brazílie. 

Obr. 997. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 1,09 ct, 7,8 x 6 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 999. Elbait – verdelit („paraiba“), 

markýz, 1,58 ct, 11,8 x 5,3 mm. Brazílie. 

Obr. 1001. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 7,27 ct, 13,9 x 11,7 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1000. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 4,05 ct, 12 x 9,9 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1002. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 2,02 ct, 9,5 x 7,5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1003. Elbait – indigolit až verdelit 

(„paraiba“), hruškovitý brus, 1,11 ct,                         

8 x 6 mm. Brazílie. 

Obr. 1004. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 0,52 ct, 6,5 x 4,5 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1005. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 4,49 ct, 11 x 9,2 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1006. Elbait – indigolit („paraiba“), 

čtvercový brus, 0,71 ct, 4,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1007. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 0,51 ct (celkem), 5 x 3 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1008. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 0,19 ct, 5 x 3 mm. Brazílie. 

Obr. 1009. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 2,73 ct, 11,1 x 9,3 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1010. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 19,8 ct, 21 x 15 mm. 

Mosambik.  
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Obr. 1011. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 8,64 ct, 17,7 x 11,5 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1012. Elbait – verdelit („paraiba“), 

trojúhelníkový brus, 16,87 ct, 18,3 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1013. Elbait – verdelit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 1,21 ct, 8,1 x 6 mm. 

Mosambik. 
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Obr. 1014. Elbait – verdelit („paraiba“), 

oválný brus, 2,34 ct, 9 x 7 mm. Mosambik. 

Obr. 1015. Elbait – verdelit („paraiba“), 

fantazijní brus, 1,76 ct, 12,4 x 7 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1016. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 0,74 ct, 7 x 5 mm. Mosambik. 
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Obr. 1018. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 2,72 ct, 9,8 x 7,7 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1017. Elbait – indigolit („paraiba“), 

kulatý brus, 1,25 ct, 7 mm. Mosambik. 

Obr. 1019. Elbait – indigolit („paraiba“), 

osmiúhelníkový brus, 10,10 ct,                               

16,5 x 9,8 mm. Mosambik.  
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Obr. 1022. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 2,87 ct, 10,8 x 8 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1020. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 1,14 ct, 7 x 5,2 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1021. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný brus, 0,78 ct, 7,5 x 5,5 mm. 

Mosambik. 
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Obr. 1023. Elbait - indigolit(„paraiba“), 

oválný brus, 1,42 ct, 8,2 x 6,3 mm. 

Mosambik.  

Obr. 1024. Elbait – indigolit („paraiba“), 

oválný obrus, 41,08 ct, 22 x 17 mm. 

Mosambik.  

 

Obr. 1025. Elbait – indigolit („paraiba“), 

trojúhelníkový brus, 7,54 ct,                                       

16,3 x 13,5 mm. Mosambik.  
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Obr. 1028. Elbait – indigolit („paraiba“), 

trojúhelníkový brus, 5,05 ct,                                             

13,7 x 11,3 mm. Mosambik. 

Obr. 1026. Elbait – indigolit („paraiba“), 

hruškovitý brus, 0,53 ct, 6 x 4,7 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1027. Elbait – indigolit („paraiba“), 

fantazijní brus, 1,35 ct, 9,3 x 6,3 mm. 

Mosambik. 
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Obr. 1029. Zlatý přívěsek (18 Kt) 

s verdelitem („paraiba“) a diamantem. 

Obr. 1030. Liddicoatit; šířka snímku                 

30 mm. Anjanabonoina, Betafo, Antsirabé, 

Madagaskar. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1031. Liddicoatit; šířka snímku cca          

62 mm. Důl Minh Tien, Luc Yen District, 

Yenbai Province, Vietnam.                              

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1032. Liddicoatit; šířka snímku                          

37 mm. Camp Robin, Fianarantsoa               

Province, Madagaskar.                                                      

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1033. Liddicoatit, leštěná destička; 

šířka snímku cca 70 mm. Alakamisy, 

Antananarivo Province, Madagaskar.      

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1034. Liddicoatit, leštěná destička; 

šířka snímku cca 100 mm. Alakamisy, 

Antananarivo Province, Madagaskar.   

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1035. Liddicoatit, leštěná destička; 

šířka snímku cca 70 mm. Alakamisy, 

Antananarivo Province, Madagaskar.       

Foto: John H. Betts. 
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7  Vedlejší drahé kameny 

V následujícící podkapitolách jsou charakterizovány tyto vedlejší drahé kameny: křemen (odrůdy 

křišťál, citrín, záhněda, morion, růženín, ametyst, modrý křemen, prasiolit, aventurin, tygří, sokolí   

a býčí oko), hematit, kassiterit, tyrkys, brazilianit, olivín (odrůda chryzolit), euklas, andalusit 

(odrůda chiastolit), epidot, cordierit, diopsid (odrůda chromdiopsid), čaroit, skapolit, jantar a perly. 

7.1  Křemen 

Křemen je minerál, jenž je v mineralogickém systému často řazen do třídy oxidů. Vzhledem ke své 

krystalové struktuře však náleží mezi silikáty (do podtřídy tektosilikáty). Složení křemene vyjadřuje 

vzorec SiO2. V přírodě se SiO2 vyskytuje v podobě několika modifikací, z nichž dvě nejrozšířenější 

jsou označovány jako křemen. Obě modifikace křemene mají velmi podobnou krystalovou 

strukturu. Nízkoteplotní modifikace (označovaná jako nižší křemen) je stabilní pod teplotou 573 °C 

a krystaluje v trigonální soustavě. Vysokoteplotní modifikace (vyšší křemen), která je stabilní v 

intervalu 573 až 867 °C, krystaluje v soustavě hexagonální. Obě modifikace křemene lze někdy 

rozlišit podle morfologie krystalů. Na krystalech vyššího křemene bývají přítomny obvykle jen 

plochy hexagonální protodipyramidy {10-11} nebo jde o spojku tvarů {10-11} a {10-10}, přičemž 

plochy prizmatu jsou jen velmi malé (např. krystal křemene na obr. 1036d). Na krystalech nižšího 

křemene zpravidla převažují prizmatické plochy (s často výrazným vodorovným rýhováním; 

krystaly jsou ukončeny plochami jednoho klence nebo častěji dvou klenců (obr. 1036a, 1036b, 

1036c, 1037) – při stejné velikosti ploch obou klenců jsou krystaly nižšího křemene zdánlivě 

hexagonální (obr. 1036a). (V případě krystalu křemene na obr. 1036d, jenž má sice morfologii 

charakteristickou pro vyšší křemen, může jít i o krystal nižšího křemene s nepatrným vývinem 

prizmatických ploch a se stejně velkými plochami klenců.) Značná podobnost struktury obou 

modifikací křemene umožňuje relativně snadný přechod vysokoteplotní modifikace do 

nízkoteplotní, a proto např. vyrostlice křemene v kyselých vulkanitech mají morfologii odpovídající 

vyššímu křemeni, avšak strukturně náležejí k nižšímu křemeni (jde tedy o paramorfózu nižšího 

křemene po vyšším).  

U křemene dochází často k dvojčatění. Příkladem je dvojčatění podle japonského zákona, kdy 

vertikální krystalografické osy obou jedinců svírají přibližně pravý úhel (japonské dvojče je na obr. 

1038). Morfologicky zajímavou varietou křemene je žezlový křemen, někdy označovaný též jako 

holubníkový křemen (viz obr. 1039). Krystalovaný křemen je poměrně hojný, avšak mnohem 

častěji křemen tvoří nepravidelná zrna, zrnité agregáty, někdy i agregáty stébelnaté nebo vláknité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křemen má obvykle šedou nebo bílou barvu (obr. 1037 a 1038), ale bývá i bezbarvý nebo prakticky 

libovolně zbarvený (viz níže). Křemen má zpravidla skelný lesk, avšak lesk mléčně bílého křemene         

a jemnozrnných křemenných agregátů je často mastný až matný. Je průhledný, poloprůhledný nebo 

průsvitný. Není štěpný nebo má jen zcela výjimečně nedokonalou štěpnost podle klence; na větších 

krystalech křemene bývá patrný lasturnatý lom. T = 7, h = 2,6. 

Křemen je jedním z nejrozšířenějších minerálů. Je přítomen zejména v kyselých magmatitech (např. 

žuly, granodiority, ryolity); je významnou složkou některých sedimentů (křemence, pískovce)            

 

Obr. 1036. Různá morfologie 

krystalů křemene. Vysvětlení 

v textu. 
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i metamorfitů (kvarcity, fylity, svory, ruly). Patří mezi nejběžnější produkty hydrotermálních 

pochodů – tvoří křemenné žíly a často je převažující složkou hlušiny na hydrotermálních rudních 

ložiskách. 

Kromě šedého a bílého křemene, jenž je často označován jako „obecný křemen“ a ve šperkařství 

málo využíván (obr. 1040 až 1046), existuje řada různě zbarvených a z gemologického hlediska 

významných variet se specifickými názvy jako například: 

křišťál (bezbarvá varieta křemene) – obr. 1047 až 1080, 

ametyst (fialová varieta křemene) – obr. 1081 až 1169, 

záhněda (kouřově hnědá až téměř černá varieta křemene) – obr. 1170 až 1210, 

morion (černě zbarvená záhněda, někdy označovaná jako tmavá záhněda) – obr. 1211 až 1218, 

růženín (růžová varieta křemene) – obr. 1219 až 1236, 

citrín (žlutá až oranžová varieta křemene) – obr. 1237 až 1303, 

ametrín (dvojbarevná varieta křemene – místy ametyst, jinde citrín) – obr. 1304 až 1307, 

modrý křemen (modře zbarvená varieta křemene) – obr. 1308 až 1316, 

zelený ametyst (zeleně zbarvená varieta křemene) – obr. 1317 až 1344, 

prasiolit (zeleně zbarvená varieta křemene) – obr. 1346 až 1352, 

aventurin (zeleně, červeně, zlatohnědě nebo modře zbarvená varieta křemene se třpytivým leskem, 

průsvitná až neprůhledná) – obr. 1353 až 1367, 

jaspilit (červeně zbarvená varieta křemene) – obr. 1368 až 1370, 

tygří oko (zlatožlutě až zlatohnědě zbarvený prokřemenělý amfibol s výrazným efektem oka) – obr. 

1371 až 1384, 

sokolí oko (modrošedě zbarvený prokřemenělý amfibol s výrazným efektem oka) – obr. 1371, 1385 

až 1387, 

býčí oko (červenohnědě zbarvený prokřemenělý amfibol s výrazným efektem oka) – obr. 1371, 

1388 a 1389. 

 

Křemen patří mezi vedlejší drahé kameny. Podrobnější charakteristika odrůd křemene včetně údajů 

o jejich rozšíření a způsobu zpracování je uvedena v následujících odstavcích. 

Z výše uvedených odrůd je nejrozšířenější křišťál. Je průhledný, bezbarvý, může však být i mírně 

zakalený (obr. 1047 až 1080). Běžné jsou krystaly, které jsou v některých partiích bezbarvé (tedy 

křišťál), v jiných silně zakalené, bílé či šedobílé (tedy „obecný křemen“). Křišťál může přecházet 

do záhnědy, ametystu nebo citrínu. V gemologii jsou víceméně izometrické krystaly křišťálu bez 

prizmatických ploch nebo jen s jejich náznakem (viz obr. 1036d) pocházející z určitých nalezišť 

označovány jako herkimerský diamant (z lokalit v Herkimer Co., stát New York, USA), aljašský 

diamant (z nalezišť na Aljašce, USA), cornwallský diamant (z Cornwallu v jz. Anglii) nebo 

marmarošský diamant (Ukrajina). Křišťál často obsahuje inkluze jiných minerálů – např. 

aktinolit, turmalín nebo rutil. Rutil bývá v křišťálu přítomen ve formě jehlic, které jsou označovány 

jako sagenit (viz podkapitola 9.5) – křišťál s jehlicemi rutilu se nazývá rutilit (obr. 1069 až 1073).  

Křišťál je přítomen hlavně na hydrotermálních žilách a v pegmatitech. V České republice se 

vyskytuje např. na křemenných žilách a v křemenných jádrech pegmatitů (Velká Kraš u Vidnavy            

a Žulová u Jeseníku) a na hydrotermálních rudních žilách (Stříbro u Tachova, Příbram); dokonale 

vyvinuté krystaly křištálu pochází z hydrotermálních žil alpského typu v okolí Vernířovic                      

(u Šumperka). Významná naleziště křišťálu drahokamové kvality jsou na území Brazílie, 

Madagaskaru, Srí Lanky, Indie, Kazachstánu, Ukrajiny, Ruska (Ural), USA (Arkansas, Maine, New 

Jersey), Francie, Itálie, Švýcarska a Rakouska. Rutilit pochází hlavně z Brazílie. 
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Z křišťálu se zhotovují fasetové brusy, intaglie, plastické brusy a různé dekorativní předměty (často          

i větších rozměrů, neboť z některých nalezišť pochází krystaly křišťálu drahokamové kvality                  

o hmotnosti ve stovkách kg, případně i řádu tun). Někdy je křištál do šperků využíván i v surovém 

stavu (např. náhrdelníky z provrtaného herkimerského diamantu). Z rutilitu se zhotovují hlavně 

kabošony a drobné dekorativní předměty. 

Ametyst může být zbarven světle fialově, fialově až tmavě fialově, velmi často růžovofialově nebo 

fialovočerveně. Toto zbarvení ametystu může být způsobeno uzavřeninami hematitu. Běžně jsou 

krystaly ametystu zbarveny nerovnoměrně (např. v různých zónách je rozdílné zbarvení). V rámci 

jednoho krystalu může ametyst přecházet do šedobílého křemene, křišťálu, záhnědy nebo citrínu 

(např. obr. 1187). Ametyst je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný.  

V České republice se ametyst vyskytuje v dutinách paleobazaltů v Podkrkonoší (např. Kozákov             

u Semil) a na hydrotermálních žilách (Ciboušov u Klášterce nad Ohří, Bludov u Šumperka, 

Hostákov a Bochovice na Třebíčsku). Významná ložiska ametystu drahokamové kvality jsou na 

území Brazílie (stát Rio Grande do Sul), Uruguaye, Zimbabwe, Namibie, Keni, Zambie, JAR, 

Madagaskaru, Srí Lanky, Indie, USA (Maine, Montana, Arizona) a Mexika. Pěkné krystaly 

ametystu pocházejí také z nalezišť v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Rumunsku a na Slovensku. 

Z ametystu se zhotovují hlavně fasetové brusy. Krystaly ametystu mohou být do šperků vsazovány          

i v surové formě. Zušlechťováním ametystu („vypalováním“) lze získat citrín, ametrín nebo zelený 

ametyst. 

Záhněda může být zbarvena velmi světle hnědě nebo šedohnědě až tmavohnědě, někdy může mít 

nafialovělý nebo nažloutlý (zlatavý) odstín (obr. 1170 až 1210). Temně zbarvená záhněda 

(tmavohnědá až hnědočerná) se označuje jako morion (obr. 1211 až 1218). Záhněda je průhledná 

nebo poloprůhledná; morion bývá jen průsvitný. 

Záhněda a morion se vyskytují hlavně v pegmatitech a na hydrotermálních žilách, včetně žil 

alpského typu. V České republiky jsou naleziště záhnědy drahokamové kvality na Českomoravské 

vrchovině (např. pegmatitové těleso u obce Bory u Velkého Meziříčí). Morion je přítomen na 

greisenových žilách na ložisku Cínovec v Krušných horách. Významná naleziště záhnědy                         

a morionu jsou na území Brazílie, USA (Maine, Arkansas), Mosambiku, Madagaskaru, Ruska 

(Ural, Zabajkalí), Kazachstánu, Ukrajiny, Rakouska a Švýcarska. 

Ze záhnědy a morionu se zhotovují hlavně fasetové brusy. 

Růženín je zbarven světle růžově nebo růžově, někdy je jeho zbarvení až na přechodu mezi 

růžovou až červenou (obr. 1219 až 1236). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Někdy 

vykazuje asterismus. Vyskytuje se hlavně v pegmatitech. V České republice je růženín 

drahokamové kvality přítomen na pegmatitových žilách na Písecku a na lokalitě Bory u Velkého 

Meziříčí. Nejvýznamnější naleziště růženínu jsou na Madagaskaru, v Brazílii, USA (Maine, 

Kalifornie), Mosambiku, Keni, Namibii a na Srí Lance. Z růženínu se zhotovují fasetové brusy, 

kabošony nebo drobné dekorativní předměty. 

Citrín má obvykle žluté, citronově žluté nebo žlutohnědé zbarvení (obr. 1237 až 1281, 1291 až 

1303); zbarvení krystalů je často nerovnoměrné. Oranžově žlutý až oranžově hnědý citrín se 

označuje jako madeira (obr. 1282 až 1290). Citrín je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. 

Někdy vykazuje asterismus. Je relativně vzácný. Vyskytuje se v pegmatitech a na hydrotermálních 

žilách. Významná naleziště jsou v Brazílii, USA (Colorado), Rusku (Ural) a na Madagaskaru. 

Většina citrínu užívaného ve šperkařství je získávány zušlechťováním ametystu nebo křišťálu. 

Z citrínu se zhotovují hlavně fasetové brusy. 

Ametrín je dvojbarevný křemen, jehož určité partie barvou odpovídají ametystu, jiné citrínu (tedy 

ametrín = ametyst + citrín) – obr. 1304 až 1307. Většina ametrínu užívaného ve šperkařství je 
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výsledkem zušlechťování ametystu. Hlavním producentem ametrínu je Brazílie. Z ametrínu se 

zhotovují hlavně fasetové brusy. 

Modrý křemen je světle modře zbarven uzavřeninami amfibolu, dumortieritu, rutilu nebo ilmenitu 

(obr. 1308 až 1316). Je obvykle průsvitný nebo neprůhledný. Vyskytuje se jen velmi vzácně. Jeho 

naleziště jsou v USA (Virginie, Texas), Brazílii, JAR, Kazachstánu, Španělsku, Norsku                              

a Rakousku. Jako modrý měsíční křemen je v gemologii označován modrý křemen 

s charakteristickou irizací v šedomodrých odstínech (obr. 1311 až 1316). 

Zelený ametyst nebo též vermarin je světle zelená varieta křemene (obr. 1317 až 1344), která je 

získávána zušlechťováním (zahříváním) ametystu z některých lokalit. Hlavními producenty 

zeleného ametystu jsou Brazílie a USA. Ze zeleného ametystu se zhotovují hlavně fasetové brusy. 

Křemen často obsahuje uzavřeniny jiných minerálů, které mohou výrazným způsobem ovlivnit jeho 

zbarvení. Běžně jde jsou uzavřeniny jemně šupinkovitého chloritu (křemen je jimi zbarven 

šedozeleně nebo zeleně) nebo jemně šupinkovitého hematitu (křemen je zbarven oranžově nebo 

červeně – viz obr. 1345). Ze šperkařského hlediska je významný prasiolit, aventurín a jaspilit. 

Prasiolit je křemen zeleně zbarvený zpravidla chloritem (obr. 1346 až 1352). Je pravidla 

poloprůhledný nebo  průsvitný. Vyskytuje se na hydrotermálních žilách, včetně žil alpského typu. 

V České republice je přítomen na křemenných žilách v Nízkém Jeseníku (Domašov nad Bystřicí, 

Svobodné Heřmanice) a na žilách alpské typu v Hrubém Jeseníku (Vernířovice, Krásné u Hraběšic). 

Významná naleziště jsou v Brazílii, Řecku, Rakousku a Švýcarsku. Z prasiolitu se zhotovují 

fasetové brusy, kabošony i drobné dekorativní předměty. 

Aventurin je zeleně, červeně, zlatohnědě nebo modře zbarvený křemen s charakteristickým 

třpytivým leskem (obr. 1353 až 1367). Zbarvení aventurinu a intenzita jeho třpytu závisí na povaze         

a množství uzavřenin v křemeni – jde zpravidla o slídy (muskovit), goethit nebo hematit. Aventurin 

je díky těmto uzavřeninám průsvitný až neprůhledný. Významná naleziště aventurinu jsou na území 

Indie, Číny, Ruska, Brazílie, Tanzanie, Keni a Rakouska. Je zpracováván převážně tumblerováním, 

zhotovují se z něj leštěné destičky, korály, kabošony, plastiky a drobné dekorativní předměty. 

Jaspilit je červeně zbarvený křemen; toto zbarvení je způsobeno uzavřeninami hematitu, díky nimž 

je jaspilit průsvitný až neprůhledný (obr. 1369 a 1370). Jaspilit se vyskytuje hojně na některých 

ložiskách železných rud (obr. 1368). Na území České republiky jde o hydrotermálně sedimentární 

ložiska železných rud v okolí Konice (Jesenec), Šternberka (Krákořice) nebo Moravského Berouna 

(Čabová). Jaspilit je součástí tzv. páskovaných železných rud (formace BIF) v Brazílii, USA                

a Austrálii. Jaspilit je zpracováván tumblerováním, zhotovují se z něj rovinné brusy, kabošony                  

a drobné dekorativní předměty. 

Tygří oko je zbarveno zlatožlutě až zlatohnědě (obr. 1371 až 1384). Sokolí oko (někdy označované 

jako modré tygří oko) má modrošedou, modrozelenou nebo i modravě černou barvu (obr. 1371, 

1385 až 1387). Býčí oko je červenohnědé až červené (obr. 1371, 1388 až 1389). Všechny tři oka 

jsou neprůhledná, mají hedvábný lesk a musí vykazovat efekt oka, který souvisí s jejich složením              

a stavbou: jde o prokřemenělé vláknité nebo jehličkovité agregáty amfibolu, přičemž jednotlivá 

vlákna nebo jehličky jsou paralelně uspořádány. V přírodě se vyskytuje sokolí oko a tygří oko. 

Tygří oko vzniká při zvětrávacích pochodech, během nichž je sokolí oko prostoupeno druhotnými 

oxy-hydroxidy železa, které je zbarvují žlutě až žlutohnědě. Býčí oko je produktem zušlechťování 

tygřího oka, při němž se vypalováním mění oxy-hydroxidy železa na červený hematitový pigment. 

Významná naleziště tygřího a sokolího oka jsou v JAR a také v USA (California), Indii, Číně                   

a Austrálii. 

Tygří oko, býčí oko a sokolí oko jsou zpracovávány tumblerováním, zhotovují se z nich leštěné 

destičky, kabošony, plastiky a drobné dekorativní předměty. 
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Jako tygří železo se označuje tygří nebo sokolí oko vyskytující se v železné rudě tvořené hematitem 

nebo goethitem (obr. 1390 až 1397). Ze šperkařského hlediska významná naleziště tygřího železa 

jsou např. v Austrálii a JAR. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1039. Žezlový křemen; šířka snímku   

45 mm. Důl Sauberg, Ehrenfriedersdorf, 

Erzgebirge, Německo. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 1038. Křemen – dvojče podle 

japonského zákona; šířka snímku cca                

80 mm. Narushima, Japonsko.                              

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1037. Křemen; šířka snímku 28 mm. 

Žulová, ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 
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Obr. 1040. Přívěsky z mléčně zbarveného 

křemene. 

Obr. 1041. Křemen, trojúhelníkový brus, 

5,32 ct, 12 mm. Brazílie. 

Obr. 1042. Křemen, osmiúhelníkový brus, 

10,95 ct, 16,2 x 12,2 mm. Brazílie. 
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Obr. 1043. Křemen s jehlicemi aktinolitu, 

kulatý kabošon, 5,00 ct, 11 mm. Afrika. 

Obr. 1044. Stříbrný prsten s křemenem 

s jehlicemi aktinolitu. 

Obr. 1045. Křemen s uzavřeninami 

turmalínu a rytinou krokodýla, 42 x 40 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1047. Křemen – křišťál; šířka snímku 

cca 60 mm. Údolí řeky Illiez, Wallis, 

Švýcarsko. Foto: Rob Lavinsky. 

 

Obr. 1046. Plastika lva z křemene                          

a smaragdu; šířka snímku cca 110 mm. 

Carnaïba, Bahia, Brazílie. 

Obr. 1048. Křemen – křišťál, šířka snímku       

70 mm. Hastings Farm, Fonda, New York, 

USA. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1050. Křemen – křišťál, šířka snímku 

30 mm. Sopa, Diamantina, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1049. Křemen – křišťál; šířka snímku 

26 mm. Patagonie, Argentina.                   

Foto: John H. Betts. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 417 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Obr. 1051. Křemen – křišťál; šířka snímku 

64 mm. St Niklaus, Wallis, Švýcarsko. 

Foto: Christian Bracke. 

Obr. 1052. Křemen – křišťál; šířka snímku 

1,5 mm. Condorcet, Nyons, Drôme, 

Francie. Foto: François Périnet. 
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Obr. 1054. Křemen – křišťál; šířka snímku 

130 mm. Hot Springs, Garland Co., 

Arkansas, USA. Foto: Georges Bret. 

Obr. 1053. Křemen – křišťál; šířka snímku 

cca 80 mm. Etzlithal, Uri, Švýcarsko.            

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1055. Křemen – křišťál; šířka snímku 

70 mm. Bourg d´Oisans, Isère, Francie. 

Foto: Christian Bracke. 
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Obr. 1056. Křemen – křišťál; šířka snímku 

250 mm. Corinto, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Gerard van der Veldt. 

Obr. 1057. Křemen – křišťál; šířka snímku           

18 mm. Rumbeck, Taubenberg, Hohenrode, 

Sasko, Německo. Foto: M. Kampf. 

Obr. 1058. Křemen – křišťál, trojúhelníkový 

brus, 2,51 ct, 8,3 mm. Afghánistán.  

 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 420 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1059. Křemen – křišťál, 

osmiúhelníkový brus, 4,19 ct, 

11,7 x 9,6 mm. Brazílie. 

Obr. 1061. Křemen – křišťál, oválný brus, 

1,52 ct, 8,8 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 1060. Křemen – křišťál, poduškový 

brus, 16,75 ct, 20 x 15 mm. Brazílie. 
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Obr. 1063. Křemen – křišťál, oválný brus, 

1569,52 ct, 70 x 65 mm. Brazílie. 

Obr. 1064. Křemen – křišťál, hruškovitý 

brus, 3500,00 ct, 120 x 85 mm. Brazílie. 

Obr. 1062. Křemen – křišťál, 

šestiúhelníkový brus, 4,53 ct, 11 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1065. Křemen – křišťál, fantazijní 

brus (kombinace lesklých a matných 

ploch), 22,48 ct, 19,8 x 17 mm. Rusko. 

Obr. 1066. Křemen – křišťál, fantazijní 

brus (kombinace lesklých a matných 

ploch), 55,56 ct, 22 mm. Rusko. 
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Obr. 1067. Křemen – křišťál, intaglie, 

26,3 x 18,8 mm.  

Obr. 1068. Křemen – křišťál s jehlicemi 

aktinolitu, oválný kabošon, 8,80 ct,                         

16 x 12 mm. Afrika. 

Obr. 1069. Křišťál s jehlicemi rutilu                     

(tzv. „rutilit“), fantazijní brus, 22,55 ct,                 

14,7 x 14,7 mm. Afrika. 
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Obr. 1072. Rutilit s efektem oka, oválný 

kabošon, 50,40 ct, 26,5 x 20 mm. Afrika. 

Obr. 1071. Rutilit s efektem oka, kulatý 

kabošon, 8,14 ct, 11,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1070. Rutilit s efektem oka, kulatý 

kabošon, 3,63 ct, 10 mm. Afrika. 
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Obr. 1073. Plastika z rutilitu; šířka snímku cca 105 mm. Bahia, Brazílie. 

 

 

 
 

Obr. 1074. Křemen – křišťál, těžítko 

s ornamentální řezbou, 255,76 ct,                              

55 x 33 mm. Brazílie. 
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Obr. 1076. Křišťálový svícen – surový 

neleštěný křišťál s vyvrtaným otvorem na 

čajovou svíčku; šířka snímku cca 150 mm. 

Obr. 1075. Intaglie v krystalu křišťálu – 

„Sova“; šířka snímku cca 75 mm. Rusko. 

Obr. 1077. Koule z křišťálu; průměr koule 

85 mm. Rio Grande do Sul, Brazílie. 
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Obr. 1079. Koule z křišťálu s prizmatickými 

krystaly turmalínu; průměr koule 60 mm.       

Rio Grande do Sul, Brazílie. 

Obr. 1080. Lebka z brazilského křišťálu; 

šířka snímku cca 60 mm. 

Obr. 1078. Koule z křišťálu o průměru                   

232 mm. 
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Obr. 1082. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 40 mm. Charlie Creek, Towns Co., 

Georgia, USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1081. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 80 mm. Amatitlán, Mun. de Zumpagno 

del Rio, Guerrero, Mexiko.                                    

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1083. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 25 mm. Doorn Mine, Cripple Creek 

District, Teller Co., Colorado, USA.             

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1084. Křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 85 mm. Lom Santiño, Tres 

Cerros de Santiño, Artigas Department, 

Uruguay. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1085. Křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 86 mm. Jakutsko, Rusko.                             

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1087. Křemen – ametyst; šířka 

snímku 55 mm. Saurüssel, Zemmgrund, 

Zillertal, Tyrol, Rakousko.                          

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1086. Křemen – ametyst; šířka 

snímku 46 mm. Veracruz, Mexiko.                       

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1088. Křemen – ametyst; šířka snímku 

90 mm. Amatitlán, Mun. de Zumpango del 

Rio, Guerrero, Mexiko. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1090. Křemen – ametyst; šířka 

snímku 90 mm. Guerrero, Mexiko.                          

Foto: John H. Betts.  

Obr. 1091. Křemen – ametyst; šířka snímku 

140 mm. Saltman Prospect, Sweden, Maine, 

USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1089. Žezlový křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 22 mm. Crystal Park, Beaverhead 

Co., Montana, USA.                                       

Foto: William C. van Laer.  
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Obr. 1093. Žezlový křemen – ametyst; 

šířka snímku cca 50 mm. Santa Maria                   

do Jetiba, Espírito Santo, Brazílie.                          

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1092. Žezlový křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 45 mm. Espírito Santo, Brazílie. 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1094. Žezlový křemen – ametyst; 

šířka snímku cca 42 mm. Rio de los 

Sauces, Mina Clavero, Córdoba, 

Argentina. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1095. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 36 mm. Veracruz, Mexiko.                 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1098. Křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 35 mm. Bombori, Chavanta 

Province, Potosí Department, Bolívie. 

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1096. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 115 mm. Guanajuato, Mun. de 

Guanajuato, Mexiko.                                   

Foto: Jorge Moreira Alves. 

Obr. 1097. Křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 28 mm. Amatitlán, Mun. de 

Zumpagno del Rio, Guerrero, Mexiko. 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1100. Křemen – ametyst s inkluzemi                  

a „popraškem“ hematitu; šířka snímku                       

58 mm. Diamond Willow Mine, Pearl                                    

Station, Thunder Bay District, Ontario, 

Kanada. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1101. Křemen – ametyst s inkluzemi 

hematitu; šířka snímku 80 mm. Thunder 

Bay District, Ontario, Kanada.                      

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1099. Křemen – ametyst; šířka 

snímku cca 120 mm. Ontario Gem 

Amethyst Mine, Pearl Station, Thunder 

Bay District, Ontario, Kanada.                                    

Foto: Bill Morgenstern. 
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Obr. 1102. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 62 mm. Diamond Willow Mine, Pearl 

Station, Thunder Bay District, Ontario, 

Kanada. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1103. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 60 mm. Kedon, Magadanskaja oblast, 

Rusko. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1104. Křemen – ametyst; šířka snímku 

64 mm. Dave, Ezhou Prefecture, Hubei 

Province, Čína. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1105. Křemen – ametyst a záhněda; 

šířka snímku cca 30 mm. Důl Pohndorf, 

Toll Mountain, Jefferson Co., Montana, 

USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1106. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 85 mm. Statesville, Iredell Co., North 

Carolina, USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1108. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 40 mm. Wilkes Co., Georgia, USA.                     

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1107. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 12 mm. Zovon, Vò, Padova, Itálie.     

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 1110. Křemen – ametyst; šířka snímku 

15 mm. Rio Grande do Sul, Brazílie.          

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1109. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 68 mm. Jacksons Crossroads, Wilkes 

Co., Georgia, USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1111. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 180 mm. Minas Gerais, Brazílie.                  

Foto: Albert Russ. 
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Obr. 1114. Křemen – ametyst společně                   

s chalcedonem tvořící částečnou výplň 

geody; šířka snímku cca 240 mm. 

Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, 

Brazílie. Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 1113. Křemen – ametyst společně                 

s chalcedonem tvořící částečnou výplň 

geody; šířka snímku cca 155 mm. 

Artigas, Artigas Department, Uruguay.                    

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1112. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 145 mm. Důl Ayoreita, La Gaiba 

District, Sandoval Province, Santa Cruz 

Department, Bolívie. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1115. Křemen – ametyst, rovinný brus; 

šířka snímku cca 75 mm. Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Collectors Edge. 

Obr. 1116. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 85 mm. Esfahan Province, Írán.           

Foto: Alireza Lalehgani. 
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Obr. 1117. Křemen – ametyst; šířka snímku 

82 mm. Bochovice, ČR.                                 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1118. Křemen – ametyst, rovinný 

brus; šířka snímku cca 75 mm. Bochovice, 

ČR. Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1119. Křemen – ametyst; šířka snímku 

cca 90 mm. Artigas, Artigas Department, 

Uruguay. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1121. Křemen – ametyst, 

osmiúhelníkový brus, 1,57 ct, 7,8 x 6 mm. 

Uruguay. 

Obr. 1120. Přívěsky z ametystu. 

Obr. 1122. Křemen – ametyst, oválný brus, 

13,59 ct, 16,4 x 14,1 mm. Afrika. 
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Obr. 1125. Křemen – ametyst, hruškovitý 

brus, 19,5 ct, 22 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 1124. Křemen – ametyst, čtvercový 

brus, 16,53 ct, 14,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1123. Křemen – ametyst, oválný 

brus, 5,80 ct, 14 x 10 mm. Brazílie. 
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Obr. 1126. Křemen – ametyst, oválný brus, 

12,19 ct, 16,1 x 11,7 mm. Bolívie. 

Obr. 1127. Křemen – ametyst, oválný brus, 

5,44 ct, 14 x 10,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1128. Křemen – ametyst, 

trojúhelníkový brus, 2,57 ct, 9,9 mm. 

Uruguay. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 446 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1129. Křemen – ametyst, oválný brus, 

4,55 ct, 14,2 x 10,3 mm. Brazílie. 

Obr. 1130. Křemen – ametyst, poduškový 

brus, 5,26 ct, 13,6 x 9,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1131. Křemen – ametyst, 

trojúhelníkový brus, 4,7 ct, 12 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1133. Křemen – ametyst, fantazijní 

brus, 5,34 ct, 12 x 10,2 mm. Uruguay. 

Obr. 1134. Křemen – ametyst, 

osmiúhelníkový brus, 3,08 ct, 10,5 x 8 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1132. Křemen – ametyst, 

osmiúhelníkový brus, 5,58 ct, 12,2 x 10 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1137. Křemen – ametyst, oválný brus, 

4,25 ct, 12,4 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 1135. Křemen – ametyst, oválný brus, 

4,86 ct, 14 x 10,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1136. Křemen – ametyst, oválný brus, 

2,98 ct, 11,2 x 9,1 mm. Brazílie. 
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Obr. 1139. Křemen – ametyst, poduškový 

brus, 8,61 ct, 14 mm. Brazílie. 

Obr. 1140. Křemen – ametyst, poduškový 

brus, 9,30 ct, 15,9 x 11,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1138. Křemen – ametyst, poduškový 

brus, 23,96 ct, 22 x 16 mm. Brazílie. 
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Obr. 1143. Křemen – ametyst, srdčitý brus, 

5,65 ct, 12,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1141. Křemen – ametyst, oválný brus, 

10,93 ct, 18 x 12,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1142. Křemen – ametyst, hruškovitý 

brus, 8,96 ct, 18 x 13,2 mm. Brazílie. 
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Obr. 1144. Křemen – ametyst, oválný brus, 

1,61 ct, 9 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 1145. Křemen – ametyst, oválný brus, 

1,66 ct, 8,8 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 1146. Křemen – ametyst, 

trojúhelníkový brus, 4,24 ct, 12,6 x 10,5 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1148. Křemen – ametyst, oválný brus                 

s šachovnicovou tabulkou, 5,41 ct,                           

14 x 9 mm. Brazílie. 

Obr. 1149. Křemen – ametyst, hruškovitý 

brus, 6,51 ct, 20 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 1147. Křemen – ametyst, oválný brus, 

5,01 ct, 13,9 x 10 mm. Brazílie. 
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Obr. 1151. Křemen – ametyst, hruškovitý 

brus, 4,28 ct, 14,1 x 8,1 mm. Brazílie. 

Obr. 1152. Křemen – ametyst, bagetový 

brus, 6,71 ct, 14,1 x 8,8 mm. Brazílie. 

Obr. 1150. Křemen – ametyst, čtvercový 

brus, 0,65 ct, 5 mm. Uruguay. 
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Obr. 1153. Křemen – ametyst, bagetový 

brus, 4,16 ct, 12,7 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1154. Křemen – ametyst, bagetový 

brus, 3,81 ct, 12 x 7,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1155. Křemen – ametyst, bagetový 

brus, 3,26 ct, 11,9 x 7,9 mm. Brazílie. 
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Obr. 1158. Křemen – ametyst, 

osmiúhelníkový brus, 2,24 ct, 9 x 7 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1156. Křemen – ametyst, fantazijní 

brus, 10,40 ct, 20,5 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 1157. Křemen – dvojbarevný ametyst, 

osmiúhelníkový brus, 1,65 ct, 8 x 6 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1159. Křemen – ametyst, řezba, 

11,5 x 8,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1160. Ametystový náhrdelník, slzy 

11 x 6 až 15 x 7 mm, 15 palců. 

Obr. 1161. Stříbrný prsten s ametystem. 
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Obr. 1162. Stříbrný prsten s ametystem. 

Obr. 1163. Zlatý prsten s ametystem, 

safírem a akvamarínem. 

Obr. 1164. Zlatý prsten s ametystem, 

rhodolitem a chryzolitem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 458 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1166. Stříbrný přívěsek 

s akvamarínem a ametystem, 23 x 17 mm. 

Obr. 1167. Zlatý přívěsek s ametystem, 

chryzolitem a zirkonem, 16,5 x 4 mm. 

Obr. 1165. Zlatý prsten s ametystem 

a akvamarínem. 
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Obr. 1169. Ametystový svícen – drúza 

krystalů ametystu a s vyvrtaným otvorem na 

čajovou svíčku; šířka snímku cca 150 mm. 

Obr. 1168. Zlatý prsten s ametystem 

a syntetickým kubickým ZrO2. 

Obr. 1170. Křemen – záhněda; šířka snímku 

cca 65 mm. North Moat Mt., Bartlett, 

Carroll Co., Mew Hampshire, USA.                               

Foto: Gerd Stefanik. 
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Obr. 1172. Křemen – záhněda; šířka snímku 

cca 50 mm. Val Giuf, Tavetsch, Grisons, 

Švýcarsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1171. Křemen – záhněda; šířka snímku 

cca 60 mm. Urseren, Uri, Švýcarsko.           

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1174. Křemen – záhněda; šířka 

snímku 270 mm. Minas Gerais, Brazílie.                                 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1175. Křemen – záhněda; šířka snímku 

cca 140 mm. Chamonix, Haute-Savoie,           

Rhône-Alpes, Francie.                                       

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 1173. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 220 mm. Paris, Oxford Co., 

Maine, USA. Foto: Henry Minot. 
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Obr. 1178. Křemen – záhněda; šířka 

snímku 12 mm. Penalva do Castelo, Viseu 

District, Portugalsko. Foto: Rui Nunes. 

Obr. 1176. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 85 mm. Romate, Hohe Tauern, 

Rakousko. Foto: Gerd Stefanik. 

Obr. 1177. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 90 mm. Smoky Bear, White 

Mountain Wilderness, Lincoln Co.,             

New Mexico, USA. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1179. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 65 mm. Victoria, Austrálie.                     

Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 1180. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 70 mm. Lincoln Co., New 

Mexico, USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1181. Křemen – záhněda (žezlová); 

šířka snímku 30 mm. Neuschwaben, 

Karibib District, Etrongo Region, Namibie.               

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1182. Křemen – záhněda; šířka snímku 

cca 65 mm. Park Co., Colorado, USA.              

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1184. Křemen – záhněda společně                     

s amazonitem; šířka snímku cca 35 mm. 

Hawk Feathers Pocket, Teller Co.,                                      

Colorado, USA.                                                          

Foto: Mike a Diana Hopkins. 

Obr. 1185. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 320 mm. Údolí řeky Rauris, 

Hohe Tauern, Salzburg, Rakousko.                            

Foto: Erwin Burgsteiner. 

Obr. 1183. Křemen – záhněda; šířka 

snímku cca 90 mm. Hocharn, Hohe 

Tauern, Rakousko. Foto: Gerd Stefanik. 
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Obr. 1187. Dvojbarevný křemen – záhněda 

a ametyst; šířka snímku cca 45 mm. 

Brandberg, Namibie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1186. Křemen – záhněda                                  

s uzavřeninami rutilu; šířka snímku cca             

52 mm. Novo Horizonte, Bahia, Brazílie. 

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1188. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 9,89 ct, 18 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 1189. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 7,43 ct, 18 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 1190. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 12,30 ct, 15,5 mm. Brazílie. 
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Obr. 1191. Křemen – záhněda, 

pětiúhelníkový brus, 11,13 ct, 16,5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1192. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 6,78 ct, 18 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 1193. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 10,19 ct, 18 x 13 mm. Brazílie. 
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Obr. 1194. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 7,47 ct, 15 x 11,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1195. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 7,96 ct, 15 x 12 mm. Brazílie. 

Obr. 1196. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 9,85 ct, 18 x 12,5 mm. Brazílie. 
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Obr. 1197. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 9,12 ct, 18 x 12,7 mm. Brazílie. 

Obr. 1198. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 15,8 ct, 22 x 17 mm. Brazílie. 

Obr. 1199. Křemen – záhněda, 

pětiúhelníkový brus, 9,74 ct, 16,5 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1202. Křemen – záhněda, fantazijní       

brus, 7,44 ct, 16 x 11,8 mm. Brazílie. 

Obr. 1200. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 6,99 ct, 15,6 x 11,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1201. Křemen – záhněda, fantazijní      

brus, 7,92 ct, 15,7 x 15,7 mm. Brazílie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 472 

 

 

 
 

 
 

Obr. 1203. Křemen – záhněda, 

šestiúhelníkový brus, 9,72 ct, 16 x 14 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1204. Křemen – záhněda, 

šestiúhelníkový brus, 8,87 ct, 16 x 14 mm. 

Brazílie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 473 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1205. Křemen – záhněda, 

šestiúhelníkový brus, 11,45 ct, 16 x 14 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1206. Křemen – záhněda, fantazijní 

brus, 22,44 ct, 19,5 x 19,5 mm, Brazílie. 
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Obr. 1209. Křemen – záhněda, oválný 

kabošon, 11,90 ct, 18 x 13 mm. Afrika. 

Obr. 1207. Křemen – záhněda, trojúhelníkový 

brus, 1,05 ct, 7 mm. Afrika. 

Obr. 1208. Křemen – záhněda, kulatý 

brus, 1,25 ct, 7 mm. Afrika. 
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Obr. 1210. Křemen – záhněda, koule, 

2750,00 ct, 75 mm. Brazílie. 

Obr. 1211. Křemen – morion; šířka 

snímku cca 95 mm. Papachacra, Belen 

Department, Catamarca. Argentina.                            

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1212. Křemen – morion; šířka snímku 

cca 100 mm. Papachacra, Belen 

Department, Catamarca. Argentina.                             

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1215. Křemen – morion, fantazijní 

brus, 10,35 ct, 17 mm, Brazílie. 

Obr. 1214. Křemen – morion; šířka snímku 

cca 40 mm. Crystal Park, El Paso Co., 

Colorado, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1213. Křemen – morion společně                    

s amazonitem, fluoritem a albitem 

(cleavelandit); šířka snímku cca 120 mm. 

Hawk Feathers Pocket, Teller Co.,                

Colorado, USA. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1216. Křemen – morion, fantazijní 

brus, 13,71 ct, 21 x 16 mm. Brazílie. 

Obr. 1217. Křemen – morion, fantazijní 

brus, 7,14 ct, 15,7 x 11,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1218. Křemen – morion, fantazijní 

brus, 7,9 ct, 15,8 x 12 mm. Brazílie. 
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Obr. 1219. Křemen – růženín; šířka snímku 

cca 30 mm. Galileia, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1220. Neobvyklá asociace křemene – 

růženínu (vlevo) a citrínu (vpravo); šířka 

snímku cca 60 mm. Důl Pitorra, Galilea, 

Minas Gerais, Brazílie. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1221. Křemen – růženín, fantazijní 

brus, 3,75 ct, 12,2 x 8,9 mm. Madagaskar. 

Obr. 1222. Křemen – růženín,            

osmiúhelníkový brus, 6,33 ct, 14 x 10 mm. 

Tanzanie. 

Obr. 1223. Křemen – růženín, 

šestiúhelníkový brus, 5,64 ct, 16 x 12 mm. 

Mosambik. 
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Obr. 1224. Křemen – růženín, fantazijní 

brus, 8,51 ct, 15,8 x 11,5 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 1225. Křemen – růženín, fantazijní 

brus, 6,60 ct, 12 mm. Madagaskar. 

Obr. 1226. Křemen – růženín, poduškový 

brus, 6,33 ct, 13,9 x 11,9 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1227. Křemen – růženín, fantazijní 

brus, 7,81 ct, 16 x 12 mm. Madagaskar. 

Obr. 1228. Křemen – růženín, fantazijní 

brus, 7,03 ct, 15,8 x 12 mm. Madagaskar. 

Obr. 1229. Křemen – růženín, poduškový 

brus, 7,46 ct, 14,1 x 12,2 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1231. Křemen – růženín, 

šestiúhelníkový brus, 6,41 ct, 16 x 12 mm. 

Mosambik. 

Obr. 1232. Křemen – růženín, fantazijní 

brus, 2,66 ct, 11,3 mm. Mosambik. 

Obr. 1230. Křemen – růženín, poduškový 

brus, 6,79 ct, 13,9 x 11,9 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1233. Křemen – růženín, různé 

kabošony, 14 až 37 ct. Afrika. 

Obr. 1234. Růženín s rytinou ptáka,                 

31 x 26 mm. Brazílie. 

Obr. 1235. Pyramida z růženínu; šířka 

snímku cca 55 mm. 
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Obr. 1238. Křemen – citrín na hematitu; 

šířka snímku cca 110 mm. Důl Lechang, 

Lechang Co., Shaoguan Prefecture, Čína.                    

Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 1237. Křemen – citrín; šířka snímku 

cca  75 mm. San Cristobal, Santander 

Department, Kolubie.                                             

Foto: Russell G. Rizzo. 

Obr. 1236. Soška slona z růženínu; šířka 

snímku cca 80 mm. 
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Obr. 1239. Křemen – citrín, oválný brus, 

12,60 ct, 18 x 13,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1240. Křemen – citrín, 

osmiúhelníkový brus, 5,17 ct,                          

12,5 x 9,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1241. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 8,16 ct, 13,7 x 13,7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 1242. Křemen – citrín, oválný brus, 

16,60 ct, 20 x 15 mm. Brazílie. 

Obr. 1243. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 17,15 ct, 20 x 15 mm. Tanzanie. 

Obr. 1244. Křemen – citrín, poduškový 

kabošon, 2,05 ct, 8 mm. Brazílie. 
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Obr. 1245. Křemen – citrín, oválný brus, 

6,03 ct, 14,1 x 10,1 mm. Brazílie. 

Obr. 1246. Křemen – citrín, oválný brus 

s šachovnicovou tabulkou, 6,05 ct,           

14 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 1247. Křemen – citrín, fasetovaná 

koule, 3,60 ct, 8 mm. Brazílie. 
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Obr. 1249. Křemen – citrín, oválný brus, 

5,23 ct, 14 x 10 mm. Brazílie. 

Obr. 1250. Křemen – citrín, oválný brus, 

7,81 ct, 16 x 12 mm. Brazílie. 

Obr. 1248. Křemen – citrín, fasetovaná 

koule, 2,50 ct, 7 mm. Brazílie. 
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Obr. 1251. Křemen – citrín, oválný brus, 

15,78 ct, 20 x 15 mm. Brazílie. 

Obr. 1252. Křemen – citrín, oválný brus, 

14,90 ct, 20 x 15 mm. Brazílie. 

Obr. 1253. Křemen – citrín, oválný brus, 

7,13 ct, 16 x 11,8 mm. Brazílie. 
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Obr. 1256. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 3,90 ct, 14 x 10,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1254. Křemen – citrín, oválný brus, 

19,86 ct, 20 x 15 mm. Brazílie. 

Obr. 1255. Křemen – citrín, markýz, 

10,00 ct, 20 x 12 mm. Brazílie. 
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Obr. 1259. Křemen – citrín, oválný brus, 

2,33 ct, 10 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1258. Křemen – citrín, markýz, 

3,55 ct, 16 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1257. Křemen – citrín, poduškový 

brus, 4,07 ct, 11,3 x 9,4 mm. Brazílie. 
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Obr. 1261. Křemen – citrín, oválný brus, 

2,67 ct, 10,5 x 8,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1262. Křemen – citrín, pětiúhelníkový 

brus, 6,47 ct, 12,7 x 12,2 mm. Tanzanie. 

Obr. 1260. Křemen – citrín, hruškovitý 

brus, 4,85 ct, 15 x 10 mm. Brazílie. 
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Obr. 1263. Křemen – citrín, kulatý brus, 

8,98ct, 15 mm. Brazílie. 

Obr. 1264. Křemen – citrín, hruškovitý 

brus, 3,08 ct, 13,5 x 7 mm. Brazílie. 

Obr. 1265. Křemen – citrín, trojúhelníkový 

brus, 4,65 ct, 12 mm. Brazílie. 
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Obr. 1266. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 3,88 ct, 14,3 x 11,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 1267. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 6,29 ct, 15,7 x 12 mm. Tanzanie. 

Obr. 1268. Křemen – citrín, fantazijní              

brus, 7,65 ct, 17,4 x 14,8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 1271. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 6,06 ct, 15,7 x 12 mm. Tanzanie. 

Obr. 1269. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 10,18 ct, 16,9 x 13,1 mm. Tanzanie.  

 

Obr. 1270. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 12,69 ct, 17,7 x 11,7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 1272. Křemen – citrín, fantazijní            

brus, 5,98 ct, 15 x 12 mm. Tanzanie. 

Obr. 1273. Křemen – citrín, trojúhelníkový 

brus, 5,36 ct, 12,8 mm. Brazílie. 

Obr. 1274. Křemen – citrín, hruškovitý 

brus, 13,39 ct (celkem), 11,6 x 8,1 mm až 

11,9 x 7,9 mm. Brazílie.  
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Obr. 1276. Křemen – citrín, srdčitý brus, 

17,93 ct, 18 mm. Brazílie. 

Obr. 1277. Křemen – citrín, bagetový brus, 

25,13 ct (celkem), 15,8 x 7,7 mm až                    

16 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1275. Křemen – citrín, poduškový 

brus, 10,85 ct, 18 x 13 mm. Brazílie. 
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Obr. 1279. Křemen – citrín, trojúhelníkový        

brus upravovaný laserem, 44,19 ct,                        

30 x 27 mm. Brazílie. 

Obr. 1280. Křemen – citrín, bagetový brus 

upravovaný laserem, 43,06 ct, 23 x 20 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1278. Křemen – citrín, fantazijní 

brus, 32,94 ct (celkem), 14 mm. Brazílie. 
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Obr. 1282. Křemen – citrín (madeira), 

osmiúhelníkový brus, 5,40 ct,                                        

12,1 x 9,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1281. Křemen – citrín, 

osmiúhelníkový brus, 7,08 ct,                                

14,5 x 10,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1283. Křemen – citrín (madeira), 

oválný brus, 7,09 ct, 15,9 x 11,8 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1284. Křemen – citrín (madeira), 

oválný brus, 5,45 ct, 14 x 10,2 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1285. Křemen – citrín (madeira), 

oválný brus, 5,43 ct, 14 x 10,2 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1286. Křemen – citrín (madeira), 

oválný brus, 5,77 ct, 14 x 10,1 mm. 

Brazílie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 501 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1289. Křemen – citrín (madeira), 

srdčitý brus, 5,25 ct, 11,8 x 11,5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1288. Křemen – citrín (madeira), 

oválný brus, 7,43 ct, 15,9 x 11,6 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1287. Křemen – citrín (madeira), 

trojúhelníkový brus, 4,16 ct (celkem),                      

9 mm. Brazílie. 
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Obr. 1290. Křemen – citrín (madeira), 

markýz, 4,87ct, 16,5 x 9,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1291. Dvojbarevný křemen – citrín             

a křišťál, osmiúhelníkový brus, 1,84 ct,     

8,5 x 6,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1292. Dvojbarevný křemen – citrín                 

a křišťál, osmiúhelníkový brus, 2,60 ct,               

9,8 x 7,8 mm. Brazílie. 
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Obr. 1294. Dvojbarevný křemen – citrín         

a křišťál, osmiúhelníkový brus, 15,64 ct 

(celkem), 10,1 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1295. Dvojbarevný křemen – citrín 

a křišťál, osmiúhelníkový brus, 9,44 ct 

(celkem), 9,7 x 7,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1293. Dvojbarevný křemen – citrín       

a křišťál, srdčitý brus, 11,23 ct, 16 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1297. Zlaté náušnice s citrínem      

a diamantem. 

Obr. 1298. Zlatý prsten (10 Kt) s citrínem. 

Obr. 1296. Citrín s asterismem, kulatý 

kabošon, 36,80 ct, 19 mm. Brazílie. 
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Obr. 1299. Zlatý prsten s citrínem       

a almandinem. 

Obr. 1300. Zlatý prsten s citrínem. 

Obr. 1301. Prsten ze stříbra a zlata (18 Kt)  

s citrínem. 
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Obr. 1304. Křemen – ametrín; šířka snímku 

cca 130 mm. Anahi Mine, La Gaiba 

District, Santa Cruz Dept., Bolívie.                            

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1302. Křemen – citrín, řezba, 15,32 ct, 

24 x 16 mm. Brazílie. 

Obr. 1303. Brož – včelka ze zlata (18 Kt)         

a stříbra s citrínem, jadeitem (na hrudi), 

diamantem (křídla) a rubínem (oči). 
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Obr. 1306. Křemen – ametrín, oválný 

brus (millenium), 19,39 ct, 22 x 15 mm. 

Bolívie. 

Obr. 1305. Křemen – ametrín; šířka 

snímku cca 65 mm. Bolívie. 
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Obr. 1307. Křemen – ametrín, řezba – 

„Ptáček“, 34,82 ct, 27 x 22 mm. Bolívie. 

Obr. 1308. Modrý křemen; šířka snímku 

cca 35 mm. Cantera Juanona, Antequera, 

Málaga, Španělsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1309. Modrý křemen, trojúhelníkový 

brus, 4,95 ct, 12,2 mm. Brazílie. 
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Obr. 1311. Modrý měsíční křemen, 

osmiúhelníkový brus, 6,45 ct, 14 x 10 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1310. Modrý křemen, hruškovitý brus, 

6,95 ct, 16 x 11,8 mm. Brazílie. 

Obr. 1312. Modrý měsíční křemen, 

osmiúhelníkový brus, 6,56 ct, 14 x 10 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1313. Modrý měsíční křemen, oválný 

brus, 8,09 ct, 16,2 x 12,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1314. Modrý měsíční křemen, 

poduškový brus, 5,44 ct, 12 mm. Brazílie. 

Obr. 1315. Modrý měsíční křemen, oválný 

brus, 5,33 ct, 14 x 10,2 mm. Brazílie. 
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Obr. 1316. Modrý měsíční křemen, oválný 

brus, 23,04 ct, 23 x 17,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1317. Křemen – zelený ametyst, 

šestiúhelníkový brus, 6,67 ct,                                   

15,7 x 11,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1318. Křemen – zelený ametyst, 

poduškový brus, 3,32 ct, 11 x 9 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1320. Křemen – zelený ametyst, 

trojúhelníkový brus, 5,48 ct (celkem),                 

10 mm. Brazílie. 

Obr. 1319. Křemen – zelený ametyst, 

trojúhelníkový brus, 5,97 ct, 13 mm. 

Brazílie. 

 

Obr. 1321. Křemen – zelený ametyst, 

osmiúhelníkový brus, 9,58 ct,                                  

15,6 x 11,7 mm. Brazílie. 
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Obr. 1322. Křemen – zelený ametyst, 

trojúhelníkový brus, 4,45 ct (celkem),                       

9 mm. Brazílie. 

Obr. 1323. Křemen – zelený ametyst, 

šestiúhelníkový brus, 7,08 ct, 12 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1324. Křemen – zelený ametyst, 

čtvercový brus, 1,6 ct, 7,7 mm. Brazílie. 
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Obr. 1327. Křemen – zelený ametyst, 

trojúhelníkový brus, 4,38 ct, 10,8 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1326. Křemen – zelený ametyst, 

čtvercový brus, 7,73 ct, 12 mm. Brazílie. 

Obr. 1325. Křemen – zelený ametyst, 

fantazijní brus, 11,78 ct (celkem),                  

13,5 x 12 mm. Brazílie. 
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Obr. 1328. Křemen – zelený ametyst, 

fantazijní brus, 4,98 ct, 17 x 11 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1330. Křemen – zelený ametyst, 

šestiúhelníkový brus, 5,91 ct,                             

13,8 x 12 mm. Brazílie. 

Obr. 1329. Křemen – zelený ametyst, 

fantazijní brus, 2,54 ct, 11 x 8,5 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1331. Křemen – zelený ametyst, 

šestiúhelníkový brus, 7,07 ct, 12 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1332. Křemen – zelený ametyst, 

poduškový brus, 7,20 ct, 19,9 x 9,8 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1333. Křemen – zelený ametyst, 

fantazijní brus, 6,22 ct, 15,5 x 11,7 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1336. Křemen – zelený ametyst, 

trojúhelníkový brus, 5,97 ct, 13 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1335. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 3,16 ct, 11 x 9 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1334. Křemen – zelený ametyst, 

fantazijní brus, 12,52 ct (celkem),                   

13,5 x 12 mm. Brazílie. 
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Obr. 1337. Křemen – zelený ametyst, 

poduškový brus, 5,36 ct, 14 x 10 mm. 

Brazílie. 

 

Obr. 1338. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 4,35 ct, 14 x 10 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1339. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 8,42 ct, 16,2 x 12,3 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1341. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 5,35 ct, 14 x 10,2 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1342. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 4,83 ct, 14 x 10 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1340. Křemen – zelený ametyst, 

hruškovitý brus, 4,00 ct, 14 x 9 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1345. Křemen oranžově zbarvený uzavřeninami hematitu; šířka snímku cca 250 mm. 

Dalnegorsk, Rusko. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 1343. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 8,58 ct, 16,2 x 12,4 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1344. Křemen – zelený ametyst, 

oválný brus, 8,60 ct, 16,2 x 12,3 mm. 

Brazílie. 
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Obr. 1346. Křemen – prasiolit; šířka 

snímku cca 90 mm. Seriphos, Řecko.                      

Foto: Albert Russ. 

Obr. 1347. Křemen – prasiolit, šířka 

snímku 75 mm. Seriphos, Řecko.                             

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1348. Křemen – prasiolit; šířka 

snímku cca 90 mm. Sinerechenskoe, 

Kavalerovo, Primorskij Kraj, Rusko.                      

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1350. Přívěsky (srdíčka) z prasiolitu, 

15 mm. 

 

Obr. 1351. Křemen – prasiolit, oválný brus, 

55,62, 28 x 21 mm. Afrika. 

Obr. 1349. Křemen – prasiolit; šířka snímku 

cca 120 mm. Wenshan Autonomous 

Prefecture, Yunnan, Čína.                                   

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1353. Tumblerovaný aventurin. 

Obr. 1354. Tumblerovaný aventurin; 

šířka snímku cca 80 mm. 

Obr. 1352. Zlatý prsten (18 Kt)                                            

s prasiolitem (čtvercový brus, 15 mm)                       

a diamantem. 
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Obr. 1356. „Palcový kámen“ z aventurinu 

(používaný při litoterapii). 

Obr. 1355. Náhrdelník z nepravidelných 

tumblerovaných kvádrů aventurinu                     

o rozměrech cca 15 x 10 mm. 

Obr. 1357. Koule z aventurinu, průměr 

50 mm. 
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Obr. 1359. Pyramida z aventurinu; šířka 

snímku cca 35 mm. 

Obr. 1360. Zajíček z aventurinu; šířka 

snímku cca 35 mm. 

Obr. 1358. Trojřadý náhrdelník 

z kultivovaných perel (průměr 7 mm)               

a aventurinu (oválný kabošon 30 x 40 mm, 

kuličky o průměru 8 mm). 
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Obr. 1363. Tumblerovaný aventurin; šířka 

snímku cca 75 mm. 

Obr. 1362. Krabička (šperkovnice)            

z aventurinu; šířka snímku cca 70 mm. 

Vyrobeno v Číně. 

Obr. 1361. Plastika Buddhy z aventurinu; 

šířka snímku cca 55 mm. 
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Obr. 1364. Tumblerovaný aventurin 

s rytinou krokodýla, 45 x 35 až 48 x 33 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1365. Tumblerovaný aventurin 

s rytinou blíženců, 38 x 33 mm. Brazílie. 

Obr. 1366. Tumblerovaný aventurin; šířka 

snímku cca 75 mm. 
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Obr. 1367. Kuličky z aventurinu, průměr 

14 mm. 

Obr. 1368. Výchoz železné rudy typu BIF 

tvořené sřídajícími se pásky jaspilitu 

(červené) a hrubě šupinkovitého hematitu. 

Jasper Knob (Jasper Hill), Ishpeming, 

Marquette County, Michigan, USA. 

Obr. 1369. Koule z železné rudy tvořené 

střídáním jaspilitu a hematitu; šířka snímku 

cca 100 mm. 
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Obr. 1370. Tumblerovaný jaspilit; šířka 

snímku cca 200 mm. 

 

Obr. 1372. Tygří oko, kulatý kabošon,                

37 mm. Afrika. 

Obr. 1371. Sokolí oko (vlevo), tygří oko (uprostřed) a býčí oko (vpravo) – surovina drahokamové 

kvality z JAR. 
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Obr. 1375. Přívěsek (talisman) z tygřího oka, šířka snímku cca 65 mm. 

Obr. 1373. Tygří oko, oválný kabošon, 

1,90 ct, 9 x 7 mm. Afrika. 

Obr. 1374. Tygří oko, hruškovitý kabošon, 

3,15 ct, 12 x 8 mm. Afrika. 
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Obr. 1376. Přívěsek (talisman) z tygřího oka, šířka snímku cca 68 mm. 

 

 

 
 

 
 

Obr. 1378. Stříbrný prsten s tygřím okem 

a diamantem. 

Obr. 1377. Tygří oko, fantazijní kabošon; 

šířka snímku cca 35 mm. 
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Obr. 1379. Zlatý prstem s tygřím okem 

a tsavoritem. 

Obr. 1380. Stříbrný přívěsek s fasetovaným 

tygřím okem. 

Obr. 1381. Náhrdelník z leštěných disků 

tygřího oka o velikosti cca 23 x 19 mm. 
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Obr. 1382. Náhrdelník složený z pravidelně 

se střídajících oválků 12 x 10 mm z tygřího 

oka, malých perel a směsi leštěných, 

nepravidelně sekaných zrn, především 

křišťálu a tygřího oka. 

Obr. 1383. Pětiřadý náhrdelník z tygřího 

oka. Foto: O´Donnell Art Gallery. 

Obr. 1384. Pánské hodinky s tygřím okem. 
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Obr. 1385. Sokolí oko, fantazijní kabošon, 

šířka snímku cca 62 mm. 

Obr. 1387. Koule ze sokolího oka, průměr     

80 mm. 

Obr. 1386. Sokolí oko, hruškovitý kabošon, 

šířka snímku cca 55 mm. 
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Obr. 1390. Tygří železo, rovinný brus; šířka snímku cca 250 mm. Ord Ranges, Port Hedland, 

Pilbara Region, Western Australia, Austrálie. 

 

Obr. 1388. Býčí oko, oválný kabošon,                 

1,85 ct, 9 x 7 mm. Afrika. 

Obr. 1389. Býčí oko; šířka snímku                           

cca 40 mm. 
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Obr. 1391. Tygří železo, rovinný brus; 

šířka snímku cca 105 mm. Ord Ranges, 

Port Hedland, Pilbara Region, Western 

Australia, Austrálie. 

Obr. 1392. Koule z tygřího železa, průměr         

cca 170 mm. 

Obr. 1393. Koule z tygřího železa, průměr        

cca 170 mm. 
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Obr. 1394. Tygří železo, fantazijní 

kabošon; šířka snímku cca 30 mm.                        

Lze rozlišit pásky tvořené tygřím okem 

(žlutohnědé), jaspilitem (červené)                        

a hematitem (šedé). 

Obr. 1395. Přívěsek z australského tygřího 

železa; průměr přívěsku 40 mm.  



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 538 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1396. Pyramida z tygřího železa; šířka 

snímku cca 55 mm. 

Obr. 1397. Lebka z tygřího železa; šířka 

snímku cca 30 mm. 
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7.2  Hematit 

Hematit je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Fe2O3.  V podobě 

příměsí obsahuje Ti a Mg. Krystaluje v trigonální soustavě. Krystaly mají charakter tabulek 

(hematit tohoto morfologického typu se označuje jako „spekularit“ nebo „železná slída“) nebo 

mohou být dipyramidální (viz obr. 1398, 1400 až 1403). Hematit nejčastěji tvoří zrnité, šupinkovité 

nebo vláknité agregáty s radiálně paprsčitou stavbou a ledvinitým povrchem (obr. 1404). Barva 

hrubě krystalického hematitu je ocelové šedá až černá (někdy modře nabíhá); zemitý nebo 

jemnozrnný hematit je červený. Hematit je opakní. Hrubě krystalický hematit má kovový až 

polokovový lesk; jemnozrnné a zemité agregáty mají lesk matný. Není štěpný; T = 5,5–6,5 (ve formě 

jemnozrnných a zemitých agregátů má tvrdost zdánlivě výrazně nižší!), h = 5,2–5,3. 

V České republice se hematit vyskytuje na sedimentárních ložiskách železných rud v Barrandienu 

(Ejpovice, Nučice, Mníšek pod Brdy) a na hydrotermálně sedimentárních ložiskách železných rud      

v okolí Uničova (Medlov, Králová), Rýmařova (Malá Morávka), Šternberka (Chabičov) a Bruntálu 

(Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí), kde může být přítomen i v podobě jaspilitu (viz 

podkapitola 7.1). Hematit je společně s magnetitem součástí některých páskovaných železných rud 

(obr. 1399) – příkladem jsou itabirity, které jsou tvořeny střídajícími se vrstvičkami šupinkovitého 

hematitu a křemene. Itabirity jsou rozšířeny např. v Brazílii (ve státě Minas Gerais); v ČR se 

horniny blízké itabiritům vyskytují na Železnobrodsku (Vrát). Hematit bývá přítomen i na 

hydrotermálních žilách, včetně žil alpského typu, na nichž může tvořit růžicovité agregáty, 

označované jako železné růže (obr. 1403). V podobě mikroskopických uzavřenin může být hematit 

přítomen v některých minerálech (např. v křemeni a živcích) – hematitové uzavřeniny způsobují 

růžové až červené zbarvení hostitelských minerálů a tím i hornin, v nichž se tyto minerály vyskytují 

v podstatném množství. Hematit vzniká i v zóně zvětrávání. Hematit drahokamové kvality pochází 

hlavně z nalezišť na území Brazílie. 

Hematit patří mezi vedlejší drahé kameny. Je zpracováván tumblerováním; zhotovují se z něj 

kabošony a drobné dekorativní předměty (obr. 1405 až 1410). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 1398. Různé typy krystalů hematitu (Rösler 1979). 
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Obr. 1400. Hematit; šířka snímku 40 mm. 

Brumado District, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1401. Hematit; šířka snímku cca             

40 mm. Důl Wessels, Hotazel, Kalahari, 

JAR. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1399. Blok severoamerické rudy typu 

BIF o hmotnosti cca 8,5 tun. Staatliche 

Museum für Mineralogie und Geologie 

Dresden. Foto: André Karwath.  
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Obr. 1403. Hematit – tzv. „železná růže“; 

šířka snímku cca 45 mm. St. Gotthard, 

Švýcarsko. 

Obr. 1402. Hematit; šířka snímku cca                 

60 mm. Cavradi, Cugn Graischel, 

Tuetsch, Graubünden, Švýcarsko.                           

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1404. Hematit; šířka snímku 110 mm. 

Erfoud, Maroko. Foto: Zbyněk Buřival. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 542 

 

 
 

 
 

 
 

 

Obr. 1405. Hematit, oválný kabošon, 

39,90 ct (celkem), 10 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1406. Hematit, nepravidelný kabošon 

s rytinou hada, 40 x 26 mm. Brazílie. 

Obr. 1407. Tumblerovaný hematit 

s rytinou ochechule, 37 x 30 až                            

44 x 26 mm. Brazílie. 

Obr. 1408. Náramek z hematitu                                   

a tygřího oka. 
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Obr. 1410. Zajíček z hematitu;                     

šířka snímku cca 35 mm. 

Obr. 1409. Soška Buddhy z hematitu; 

šířka snímku cca 75 mm. 
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7.3  Kassiterit (cínovec) 

Kassiterit je minerál náležející do třídy oxidů a hydroxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec SnO2.        

V podobě příměsí obsahuje zejména Fe a obvykle v menší míře též Nb, Ta, Ti a Mn. Krystaluje 

v tetragonální soustavě. Krystaly jsou prizmatické (obr. 1411), většinou krátce prizmatické omezené 

plochami tvarů {110}, {100}, {111} a {101} (tzv. altenbergský typ krystalů – obr. 1411). 

Jednotlivé krystaly často dvojčatně srůstají (obr. 1412, 1413 a 1420). Agregáty bývají zrnité, zřídka 

stébelnaté nebo kolomorfní. Ve fluviálních a plážových sedimentech může být přítomen v podobě 

zaoblených zrn. Výše uvedenými příměsmi je kassiterit zbarven obvykle hnědě až černě (obr. 1413 

až 1424), avšak kassiterit s nízkým obsahem příměsí je žlutý a zcela výjimečně i bezbarvý                    

(v případě chemicky téměř čistého SnO2). Je zpravidla průsvitný nebo neprůhledný, světlé variety 

mohou být poloprůhledné až průhledné. Má skelný, polokovový nebo diamantový lesk, není štěpný; 

T = 6–7, h = 6,8–7,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassiterit je přítomen zejména v greisenech (v ČR např. Krásno u Horního Slavkova, Cínovec          

a Horní Krupka u Teplic) a v některých pegmatitech (Rožná u Bystřice nad Pernštejnem) a na 

subvulkanických ložiskách (zejména v Bolívii). Protože je velmi odolný vůči zvětrávání, může se 

hromadit ve zvětralinovém plášti a zvláště pak v náplavech a plážových sedimentech – tyto 

druhotné akumulace, které představují v současnosti nejvýznamnější typ kassiteritových ložisek, 

jsou rozšířeny především v jihovýchodní Asii (Malajsie, Indonésie, Barma, Thajsko, Laos a Čína). 

Kassiterit drahokamové kvality pochází z Bolívie, Mexika, Namibie, Afghánistánu a Portugalska. 

Kassiterit patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1411. Krystaly kassiteritu: 

cornwallský typ (vlevo), 

altenbergský typ (vpravo) 

 – Rösler (1979). 

 

Obr. 1412. Dvojče kassiteritu  

– Rösler (1979). 
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Obr. 1414. Kassiterit; šířka snímku 55 mm. 

Cínovec, ČR. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1415. Kassiterit; šířka snímku cca              

80 mm. Mina Huanuni, Huanuni, Dalence, 

Oruro, Bolívie. Foto: Fabre Minerals. 

 

Obr. 1413. Dvojče kassiteritu; šířka snímku 

cca 45 mm. Ximeng, Yunnan, Čína.           

Foto: John H. Betts. 

Vpravo je pohled na totéž dvojče kassiteritu 

z jiného úhlu. 
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Obr. 1416. Kassiterit; šířka snímku                               

cca 45 mm. Důl Viloco, Loayza, La Paz 

Department, Bolívie. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1417. Kassiterit; šířka snímku                               

cca 48 mm. Důl Viloco, Loayza Province,                     

La Paz Department, Bolívie.                                             

Foto: Tony Petersen. 

Obr. 1418. Kassiterit provázený křemenem; 

šířka snímku cca 40 mm. Potosí Department, 

Bolívie. Foto: Michael C. Roake.  
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Obr. 1420. Dvojče kassiteritu; šířka snímku 

22 mm. Horní Slavkov, ČR.                           

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1421. Kassiterit; šířka snímku 45 mm. 

Krupka, ČR. Foto: Petr Fuchs. 

Obr. 1419. Kassiterit; šířka snímku 17 mm. 

Yunnan Province, Čína.                                  

Foto: Peter Cristofono. 
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Obr. 1422. Kassiterit, oválný brus, 7,10 ct, 

10,7 x 8,2 mm. Brazílie. 

Obr. 1423. Kassiterit, fantazijní brus,                 

3,22 ct, 9,8 x 7,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1424. Kassiterit, čtvercový brus,             

4,27 ct, 7,5 x 7 mm. Bolívie. 
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7.4  Tyrkys 

Tyrkys je minerál náležející do třídy fosfátů. Složení vyjadřuje vzorec Cu
2+

Al6[(OH)2|(PO4)]4 · 4H2O. 

Krystaluje v triklinické soustavě. Tvoří krátce sloupcovité krystaly. Zpravidla se vyskytuje 

v podobě celistvých nebo jemnozrnných agregátů, časté jsou krusty (obr. 1425), krápníčky (obr. 

1426 a 1427) nebo konkrece (obr. 1428 a 1429). Barva tyrkysu je modrá, zelenavě modrá, jablečně 

zelená nebo šedozelená, v agregátech tyrkysu jsou často černé nebo hnědé skvrny (obr. 1425 až 

1440). Tyrkys je neprůhledný. Má voskový, mastný nebo matný lesk, dobrou štěpnost podle {001}; 

celistvé nebo jemnozrnné agregáty mají nerovný nebo lasturnatý lom. T = 5,5, h = 2,6–2,8. 

Tyrkys vzniká infiltrací povrchových vod do hornin se zvýšeným obsahem fosforu. Nejvýznamnější 

naleziště tyrkysu drahokamové kvality jsou na území Íránu, Číny, USA (New Mexico, Nevada)        

a Mexika. 

Patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony, korály a kuličky. 

 

 
 

 
 

Obr. 1425. Tyrkys; šířka snímku 5 mm. 

Kouroudiako, Sarava, Tambacounda 

Region, Senegal. Foto: Cédrick Gineste. 

Obr. 1426. Tyrkys; šířka snímku 15 mm. 

Vielsalm, Belgie. Foto: Frank de Wit. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 550 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1429. Tyrkys; šířka snímku 30 mm. 

Cerro Blanco, Tanti, Córdoba, Argentina. 

Foto: Marcelo O. Olsina. 

Obr. 1427. Tyrkys; šířka snímku 1,5 mm. 

Vielsalm, Belgie. Foto: José Dehove. 

Obr. 1428. Tyrkys; šířka snímku cca                  

20 mm. El Aquajito, Mun. de Ensenada, 

Baja California Norte, Mexiko.                                      

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1430. Tyrkys, oválný kabošon,                    

12,91 ct, 21 x 15 mm. Tibet. 

Obr. 1431. Tyrkys, oválný kabošon,                  

15,22 ct, 18,7 x 14,2 mm. Tibet. 

Obr. 1432. Tyrkys, „peníz“, průměr 39 mm. 

Tibet. 
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Obr. 1434. Stříbrný přívěsek s tyrkysem, 

nepravidelný kabošon, 70 ct, cca 50 x 30 mm.  

Důl Zhuxi, Hubei, Čína. 

Obr. 1435. Stříbrný přívěsek s tyrkysem, 

nepravidelný kabošon, 42 x 35 mm.                    

Důl Zhuxi, Hubei, Čína. 

Obr. 1433. Tyrkys, šňůra nugetů o délce           

16 palců, rozměry 13 x 10,5 mm až           

23 x 12 mm. 
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Obr. 1437. Stříbrné náušnice s tyrkysem 

a korálky z korálu. 

Obr. 1436. Růženec s kuličkami tyrkysu 

(průměr 8 mm). 

Obr. 1438. Tyrkysový náhrdelník, průměr 

kuliček 6 mm. Čína. 
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Obr. 1440. Náhrdelník z tyrkysu. 

Obr. 1439. Šňůra tyrkysových korálků. 
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7.5  Brazilianit 

Brazilianit je minerál náležející do třídy fosfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec NaAl3[(OH)4|(PO4)2]. 

Krystaluje v monoklinické soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle krátce sloupcovité nebo 

izomerické. Má světle žlutou, tmavě žlutou, žlutozelenou až zelenou barvu, může však být               

i bezbarvý (obr. 1441 až 1450). Je průhledný, poloprůhledný nebo jen průsvitný. Má skelný lesk, 

dobrou štěpnost podle {010}; T = 5,5, h = 3,0. 

Brazilianit se vyskytuje v pegmatitech. Jeho hlavní naleziště jsou v Brazílii (ve státech Minas 

Gerais, Espírito Santo a Paraíba).  

Patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 1441. Brazilianit; šířka snímku 27 mm. 

Santa Teresa, Espírito Santo, Brazílie.              

Foto: Crystal Classics. 

Obr. 1442. Brazilianit, šířka snímku cca 

14 mm. Conselheiro Pena, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1444. Brazilianit; šířka snímku                       

30 mm. Důl Telirio, Linópolis, Divino das 

Laranjeiras, Minas Gerais, Brazílie.                          

Foto: John Veevaert. 

Obr. 1445. Brazilianit; šířka snímku       

cca 30 mm. Corrego Frio, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 1443. Brazilianit; šířka snímku       

cca 80 mm. Důl Córrego Frio, 

Linópolis, Divino das Laranjeiras, 

Minas Gerais, Brazílie.                                            

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1447. Brazilianit; šířka snímku cca 

30 mm. Důl Marcel Telirio, Divino das 

Laranjeiras, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1446. Brazilianit provázený albitem        

a muskovitem; šířka snímku cca 40 mm. 

Důl Córrego Frio, Linópolis, Divino das 

Laranjeiras, Minas Gerais, Brazílie.                    

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1449. Brazilianit, fantazijní brus, 

2,62 ct, 13,5 x 9,3 mm. Brazílie. 

Obr. 1450. Brazilianit, oválný brus, 

3,73 ct, 10,6 x 9,4 mm. Brazílie. 

Obr. 1448. Brazilianit; šířka snímku cca 

75 mm. Důl Telírio, Linópolis, Divino 

das Laranieiras, Minas Gerais, Brazílie.          

Foto: Rob Lavinsky. 
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7.6 Olivín 

Termínem olivín jsou označovány minerály náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty), které 

jsou členy izomorfní forsterit-fayalitové řady. Složení olivínu vyjadřuje obecný vzorec R
2+

2[SiO4], 

kde R
2+ = Mg, Fe, Mn, Ni, Zn a Ca. Dominantní jsou dvě složky: forsteritová složka Mg2[SiO4] 

(zkráceně Fo) a fayalitová složka Fe
2+

2[SiO4] (zkráceně Fa), přičemž v přírodních olivínech 

zpravidla převažuje Fo nad Fa. Chemické složení olivínu lze proto zjednodušeně vyjádřit vzorcem 

(Mg,Fe)2[SiO4]. Olivín s převahou forsteritové složky se nazývá forsterit; olivín s převahou 

fayalitové složky se nazývá fayalit. 

Olivín krystaluje v rombické soustavě. Jeho krystaly jsou zpravidla izometrické nebo tlustě 

tabulkovité (obr. 1451, 1455 až 1459). Většinou se vyskytuje v podobě nepravidelných zrn nebo 

zrnitých agregátů. Barva olivínu je nejčastěji olivově zelená nebo zelenohnědá, avšak může být též 

žlutá, hnědá i hnědočervená; olivín s výraznou převahou Fo (tedy téměř čistý forsterit) může být       

i bezbarvý, olivín s převahou Fa nad Fo (fayalit) může být až černý (viz obr. 1452 až 1468). 

Žlutozelený až zelený olivín drahokamové kvality se zpravidla označuje jako chryzolit. 

Olivín je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný nebo mastný lesk, dobrou, někdy 

však jen nezřetelnou štěpnost podle {010}; T = 6,5–7, h = 3,2 (Fo) až 4,4 (Fa), hustota olivínu 

obvyklého složení kolísá v intervalu 3,3–3,5. 

 

 

Olivín s převahou Fo nad Fa se vyskytuje hlavně v ultrabazických magmatitech (peridotity apod.)       

a bazických magmatitech (bazalty, gabra). Bazalty někdy obsahují několik cm až dm velké zrnité 

agregáty olivínu (petrograficky jde o nodule peridotitu), které jsou přibližně kulovitého tvaru,           

a proto se populárně označují jako „olivínové koule“ (známé např. z kopce Kozákov u Semil a ze 

Smrčí u Železného Brodu). Olivín s výraznou převahou Fo vzniká především při metamorfóze 

dolomitických vápenců a dolomitů. Fayalit se vzácně nachází ve vulkanických sklech (např. 

obsidiánech) a v ryolitech; vzniká též kontaktní metamorfózou sedimentů s vysokým obsahem 

železa (např. sedimentárních železných rud). 

Nejvýznamnější naleziště chryzolitu jsou v Egyptě (St John´s Island – ostrov v Rudém moři při 

pobřeží Egypta, zvaný též Zebirget nebo Zabaryad, ve starověku Topasos), Etiopii, Číně, Barmě         

 

Obr. 1451. Morfologie krystalů olivínu 

(Bernard, Rost et al. 1992). 
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a Pákistánu. V České republice se kvalitní chryzolit vyskytuje na obou již zmíněných lokalitách 

v Podkrkonoší (Kozákov a Smrčí). 

Olivín (odrůda chryzolit) patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poznámka 

Ve struktuře olivínu se izomorfně mísí Fo a Fa v libovolných poměrech. Při respektování „pravidla 50“ je 

nutno olivín s převahou forsteritové složky označovat jako forsterit (v přírodě nejrozšířenějších 

olivínech je přítomno 70 až 90 % Fo); olivín s převahou fayalitové složky se nazývá fayalit. 

Ve starších klasifikacích byla řada Fo–Fa členěna na šest minerálů: forsterit (Fo90-100), chryzolit (Fo70-90), 

hyalosiderit (Fo50-70), hortonolit (Fo30-50), ferohortonolit (Fo10-30) a fayalit (Fo00-10). Termínem chryzolit 

tedy byl označován olivín určitého složení, a to bez ohledu na jeho barvu a jeho využitelnost ve 

šperkařství. 

 

Obr. 1452. Forsterit – chryzolit; šířka 

snímku cca 20 mm. St. John´s Island 

(Zebirget), Egypt. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1453. Nodule peridotitu tvořeného 

hlavně forsteritem v bazaltu; šířka snímku 

cca 65 mm. Smrčí, ČR. Foto: Jan Čermák. 
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Obr. 1455. Forsterit – chryzolit provázený 

magnetitem; šířka snímku cca 25 mm. 

Manshera, Pákistán. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1454. Nodule peridotitu tvořeného 

hlavně forsteritem v bazaltu; šířka snímku 

cca 100 mm. Peridot Mesa, San Carlos, 

San Carlos Indian Reservation, Gila Co., 

Arizona, USA. Foto: Joe Kienle. 

Obr. 1456. Forsterit – chryzolit; šířka 

snímku cca 50 mm. Sapat, Kohistan, 

Pákistán. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1457. Forsterit – chryzolit; šířka 

snímku cca 20 mm. St John´s Island 

Zebirget), Egypt. Foto: Jasun McAvoy. 

Obr. 1459. Forsterit; šířka snímku 0,7 mm. 

Wannenköpfe, Ochtendung, Polch, Eifel, 

Německo. Foto: Fred Kruijen. 

Obr. 1458. Forsterit – chryzolit; šířka snímku 

cca 36 mm. Soppat, Kohistan District, North–

West Frontier Province, Pákistán.                       

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1461. Forsterit – chryzolit, 

trojúhelníkový brus, 2,08 ct, 8 mm. Čína. 

Obr. 1462. Forsterit – chryzolit, poduškový 

brus, 1,88 ct, 7,5 mm. Čína. 

Obr. 1460. Forsterit – chryzolit, 

hruškovitý brus, 1,48 ct, 9 x 7 mm. Čína. 
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Obr. 1464. Forsterit – chryzolit, hruškovitý 

brus, 45,21 ct, 23 x 20 mm. Pákistán. 

Obr. 1465. Forsterit – chryzolit, hruškovitý 

brus, 42,20 ct, 23 x 20 mm. Pákistán. 

Obr. 1463. Forsterit – chryzolit, oválný 

kabošon, 14,62 ct (celkem), 8,7 x 7 až      

9 x 7 mm. Čína. 
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Obr. 1468. Stříbrný prsten s chryzolitem    

a rubínem. 

Obr. 1466. Zlatý prsten s chryzolitem 

a smaragdem. 

Obr. 1467. Zlatý prsten s chryzolitem 

a safírem. 
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7.7  Euklas 

Euklas je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

AlBe[(OH)|(SiO4)]. Krystaluje v monoklinické soustavě. Jeho krystaly jsou sloupcovité s výrazným 

vertikálním rýhováním; často se vyskytuje v podobě zrnitých agregátů. Je bezbarvý, šedobílý, 

namodralý až tmavě modrý nebo světle zelený (obr. 1469 až 1476); může být průhledný, 

poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný až diamantový lesk, dokonalou štěpnost podle {010};           

T = 7,5, h = 3,0–3,1. 

Vyskytuje se v pegmatitech. Významná naleziště jsou v Brazílii (stát Minas Gerais), Zimbabwe, 

JAR, Tanzanii a Rusku (Ural a Jakutsko). 

Euklas patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 1469. Euklas, šířka snímku 24 mm. 

Equador, Seridó Oriental, Rio Grande do 

Norte, Brazílie. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1470. Euklas; šířka snímku 16 mm. 

Minas Gerais, Brazílie.                                  

Foto: Joseph A. Freilich. 
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Obr. 1471. Euklas; šířka snímku                 

cca 12 mm. Miami, Karoj District, 

Zimbabwe. Foto: Antonio Borrelli. 

Obr. 1472. Euklas, šířka snímku 18 mm, 

Lost Hope Mine, Miami, Karoi District, 

Zimbabwe. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1473. Euklas, oválný brus, 3,60 ct, 

11,2 x 8,8 mm. Rusko. 

Obr. 1474. Euklas, hruškovitý brus, 4,08 ct, 

14,5 x 8,5 mm. Rusko. 

Obr. 1475. Euklas, poduškový brus, 16,90 ct, 

16,0 x 15,6 mm. Brazílie. 
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Obr. 1476. Euklas, fantazijní brus, 2,37 ct, 

11,8 x 8,3 mm. Brazílie. 
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7.8  Andalusit 

Andalusit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Al2[O|(SiO4)]. V podobě příměsí obsahuje především Fe a někdy též Mn. Krystaluje 

v rombické soustavě. Tvoří sloupcovité krystaly s přibližně čtvercovým průřezem (obr. 1477, 1480 

a 1481), které bývají na svém povrchu pokryty jemnými šupinkami muskovitu; agregáty jsou 

zpravidla zrnité nebo sloupcovité, někdy mají sloupce radiálně paprsčité uspořádání. Má růžovou, 

růžově červenou, červenou, hnědozelenou, fialově hnědou, zelenou nebo šedou barvu (obr. 1477 až 

1492); zeleně zbarvená varieta se nazývá viridin. Transparence andalusitu je velmi variabilní – 

může být průhledný až téměř opakní. Má skelný nebo matný lesk, dobrou štěpnost podle {110};           

T = 7,5, h = 3,1–3,2. 

Z gemologického hlediska jsou zajímavé dvě odrůdy andalusitu. Jako chiastolit jsou označovány 

krystaly andalusitu s černým grafitickým pigmentem, jehož rozmístění v andalusitu vede ke vzniku 

výrazného barevně odlišného kříže, pozorovatelného na příčných řezech sloupcovitými krystaly 

(obr. 1480 až 1482). Druhou odrůdou je chryzantémový kámen, v němž tmavý pigment vytváří 

obrazce připomínající květ chryzantémy (obr. 1490 až 1492). 

Andalusit se vyskytuje v křemenných čočkách ve svorech (často společně s kyanitem                       

a sillimanitem) – na území ČR jsou naleziště tohoto typu na Českomoravské vrchovině a v Hrubém 

Jeseníku. V relativně velkém množství bývá přítomen v některých kontaktně metamorfovaných 

horninách. Může se vyskytovat i v pegmatitech (např. Bory u Velkého Meziříčí) nebo jako 

akcesorie v granitech. Andalusit drahokamové kvality pochází hlavně z Brazílie (Minas Gerais               

a Espírito  Santo), Mosambiku a Tanzanie. Hlavními producenty chiastolitu jsou Austrálie a Čína. 

Chryzantémový kámen se vyskytuje v Číně.  

Andalusit patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. Z chiastolitu jsou 

vyráběny leštěné destičky, z chryzantémového kamene i kabošony. 

 

 
 

Obr. 1477. Andalusit; šířka snímku cca 

25 mm. Arga de Bajzo, Caminha, 

Viana do Castelo Distrikt, Portugalsko. 

Foto: Pedro Alves. 
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Obr. 1478. Andalusit; šířka snímku 75 mm. 

Dolní Bory, ČR. Foto: Jakub Jirásek. 

Obr. 1480. Andalusit – chiastolit; šířka 

snímku 83 mm. Tyrol, Rakousko.                 

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1479. Andalusit; šířka snímku cca     

80 mm, Jenipapo District, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 1481. Andalusit – chiastolit,                     

rovinný brus; šířka snímku 55 mm. Hunan 

Province, Čína. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1482. Andalusit – chiastolit,                     

rovinný brus; šířka snímku 26 mm. Hunan 

Province, Čína. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1483. Andalusit, oválný brus, 0,75 ct, 

7 x 5 mm. Brazílie. 
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Obr. 1485. Andalusit, oválný brus, 0,57 ct, 

5,8 x 4,7 mm. Mosambik. 

Obr. 1486. Andalusit, oválný brus, 0,47 ct, 

5,2 x 4,1 mm. Mosambik. 

Obr. 1484. Andalusit, oválný brus, 6,04 ct, 

15,8 x 8,8 mm. Brazílie. 
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Obr. 1487. Andalusit, kulatý brus, 0,67 ct 

(celkem), 3,9 mm. Brazílie. 

Obr. 1488. Andalusit, oválný brus, 2,06 ct 

(celkem), 5,7 x 3,7 mm až 6 x 4 mm. 

Brazílie. 

Obr. 1489. Zlatý prsten s akvamarínem             

a andalusitem. 
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Obr. 1490. Andalusit – chryzantémový 

kámen; šířka snímku 55 mm. Yonghe, 

Liuyang, Changsha Prefecture, Hunan 

Province, Čína. Foto: Peter Kohorst. 

Obr. 1491. Andalusit – chryzantémový 

kámen; šířka snímku 58 mm. Yonghe, 

Liuyang, Changsha Prefecture, Hunan 

Province, Čína. Foto: Peter Kohorst. 

Obr. 1492. Andalusit – chryzantémový 

kámen, rovinný brus; šířka snímku cca 

100 mm. Yonghe, Liuyang, Changsha 

Prefecture, Hunan Province, Čína. 
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7.9  Epidot 

Epidot je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída sorosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Ca2(Fe
3+

,Al)Al2[O|(OH)|(SiO4)|(Si2O7)]. V podobě příměsí může obsahovat Sr, Na, K, Mg, Fe
2+

, 

Mn, Ti, ale také až 5 % TR. Krystaluje v monoklinické soustavě. Krystaly epidotu jsou obvykle 

sloupcovité nebo jehlicovité, protažené podle osy y (obr. 1493 až 1500). Často se vyskytuje                    

v podobě zrnitých, stébelnatých nebo celistvých agregátů. Má nejčastěji žlutozelenou, zelenou nebo 

černozelenou až téměř černou barvu, může však být i růžový až červený, modrozelený nebo hnědý 

(obr. 1494 až 1504). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, dokonalou 

štěpnost podle {001}; T = 7, h = 3,4–3,6. 

 

 

 

 

 

 

 

Epidot vzniká při hydrotermálním rozkladu živců i jiných silikátů bohatých na Ca, Al, případně Fe. 

Vyskytuje se v metamorfovaných horninách (zelené břidlice, amfibolity, erlany). Společně                         

s grossularem (hesonitem), vesuvianem a dalšími minerály je epidot běžným produktem kontaktní 

metamorfózy vápenců (např. Žulová a Vápenná u Jeseníku). Často tvoří výplň puklin v granitoidech 

(např. brněnského masivu). Drúzy krystalů epidotu se nacházejí na žilách alpského typu (v ČR 

například v okolí Sobotína u Šumperka a také na Čáslavsku). Epidot je podstatnou součástí horniny 

zvané unakit (viz podkapitola 8.22). Epidot drahokamové kvality pochází např. z Mexika, USA 

(Alaska), Brazílie (Minas Gerais), Ruska (Ural), Mosambiku, Keni, Zimbabwe, Rakouska                         

a Švýcarska. 

Epidot patří mezi vedlejší drahé kameny. Z hornin s vysokým obsahem epidotu se zhotovují 

kabošony, drobné plastiky a dekorativní předměty, z krystalů epidotu i fasetové brusy. 

 

 

 

Obr. 1493. Krystal epidotu – Rösler (1988). 

Obr. 1494. Epidot; šířka snímku 25 mm. 

Sobotín, ČR. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1496. Jehlicovité krystaly epidotu 

provázené křišťálem; šířka snímku cca       

30 mm. Důl La Gringa, Chiuruco, 

Huallanca, Ancash, Peru.                                

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1495. Epidot; šířka snímku cca 40 mm. 

Green Monster Mountain, Prince of Wales 

Island, Alaska, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1497. Epidot; šířka snímku 40 mm. 

Tormiq Area, Skardu Road, Gilgit, Pákistán. 

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1499. Epidot; šířka snímku cca                

105 mm. Knappenwand, Untersulzbachtal, 

Hohe Tauern, Salzburg, Rakousko.                        

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1500. Epidot na křemeni; šířka 

snímku cca 60 mm. Vysoký Atlas, Maroko.                

Foto: Carlos Pareira. 

Obr. 1498. Epidot; šířka snímku 35 mm. 

Tormiq Valley area, Haramosh Mountains, 

Gilgit, Pákistán. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1501. Epidot, kulatý kabošon, 3,45 ct, 

10 mm. Brazílie. 

Obr. 1502. Epidot, kulatý kabošon, 0,85 ct, 

6 mm. Brazílie. 
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Obr. 1504. Koule z křišťálu s prizmatickými 

krystaly epidotu; průměr koule 40 mm.             

Rio Grande do Sul, Brazílie. 

Obr. 1503. Epidot, osmiúhelníkový brus, 

4,57 ct, 12,9 x 7,9 mm. Pákistán. 
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7.10  Cordierit 

Cordierit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída cyklosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Mg2Al3[AlSi5O18], případně Mg2(Al2Si)[Al2Si4O18]. V podobě izomorfní příměsi obsahuje 

zejména Fe, v menším množství též Mn a Be; ve struktuře cordieritu mohou být přítomny                       

i hydroxylové skupiny. Krystaluje v rombické soustavě. Vzácně se nachází v podobě šestibokých 

sloupců; zpravidla tvoří zrnité nebo celistvé agregáty. Obvykle je šedý, nahnědlý, fialový, fialově 

modrý nebo modrý (obr. 1505 až 1517); modrý cordierit drahokamové kvality se označuje jako iolit 

(obr. 1508 až 1517). Cordierit výjimečně vykazuje efekt oka. Je průhledný, poloprůhledný nebo 

průsvitný. Má skelný lesk, dobrou štěpnost podle {100}, často lze pozorovat odlučnost podle 

{001}; T = 7–7,5, h = 2,5–2,7. 

Bývá přítomen v rulách (v ČR např. na Jihlavsku, Telčsku a Humpolecku) a v kontaktně 

metamorfovaných horninách. Vyskytuje se i v pegmatitech. Významná naleziště iolitu jsou na 

území Indie, Magadaskaru, Srí Lanky a Austrálie (Northern Territory). 

Cordierit (odrůda iolit) patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

Obr. 1506. Cordierit; šířka snímku cca                

40 mm. Zagórze Ślaskie, Polsko.                        

Foto: Eligiusz Szełęg. 

Obr. 1505. Cordierit; šířka snímku 40 mm. 

Tvedestrand, Aust-Agder, Norsko.                    

Foto: Jorge Moreira Alves. 
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Obr. 1508. Cordierit – iolit, trojúhelníkový 

brus, 0,59 ct, 6 mm. Indie. 

Obr. 1507. Cordierit, kulatý brus, 1,75 ct, 

8 mm. Madagaskar. 

Obr. 1509. Cordierit – iolit, oválný brus, 

5,18 ct, 13,7 x 10 mm. Afrika. 
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Obr. 1512. Cordierit – iolit, čtvercový brus, 

0,47 ct, 5 mm. Madagaskar. 

Obr. 1511. Cordierit – iolit, trojúhelníkový 

brus, 0,89 ct, 7 mm. Madagaskar. 

Obr. 1510. Cordierit – iolit, fantazijní 

brus, 2,14 ct, 11,7 x 6,7 mm. Afrika. 
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Obr. 1513. Cordierit – iolit, kulatý brus, 

0,09 ct, 3 mm. Afrika. 

Obr. 1515. Stříbrný prsten s iolitem (oválný 

kabošon) a diamanty. 

Obr. 1514. Cordierit – iolit, čtvercový brus, 

1,14 ct, 7 mm. Indie. 
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Obr. 1516. Zlatý prsten s iolitem, safírem 

a diamantem. 

Obr. 1517. Zlatý prsten s iolitem. 
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7.11  Diopsid 

Diopsid je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty), patří mezi klinopyroxeny 

(monoklinické pyroxeny). Složení diopsidu je zřejmé z obr. 1518, lze je vyjádřit vzorcem 

Ca(Mg,Fe
2+

)[Si2O6]. V podobě příměsi diopsid obsahuje zejména Mn, ale také Na, Al, Fe
3+ nebo Cr 

(tzv. chromdiopsid). 

 

 

Diopsid krystaluje v monoklinické soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle sloupcovité (obr. 1519 až 

1527); často tvoří zrnité agregáty. Diopsid bývá zbarven světle až tmavě zeleně, může však být         

i bezbarvý, šedý, žlutý nebo hnědý; chromdiopsid je smaragdově zelený (obr. 1520 až 1538). 

Diopsid někdy vykazuje asterismus (obr. 1537 a 1538). Je průhledný, poloprůhledný nebo 

průsvitný. Má skelný lesk; T = 5,5–7, h = 3,3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diopsid se vyskytuje v bazických a ultrabazických magmatitech, erlanech a některých pegmatitech. 

Zdrojem chromdiopsidu drahokamové kvality jsou hlavně ultrabazika. Významná naleziště 

chromdiopsidu jsou v Rusku (na Sibiři). 

Chromdiopsid patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

Obr. 1518. Nomenklatura klinopyroxenů 

v systému Wo – En – Fs. 

 

Obr. 1519. Krystal diopsidu – Rösler (1988). 
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Obr. 1521. Diopsid; šířka snímku 75 mm. 

Wilberforce, Monmouth Township, 

Haliburton Co., Ontario, Kanada.                      

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1522. Diopsid; šířka snímku 75 mm. 

Kunar Valley, Nuristan, Afghánistán.             

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1520. Diopsid; šířka snímku 30 mm. 

Yates Mine, Otter Lake, Huddersfield 

Township, Pontiac Co., Québec, Kanada.   

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1523. Diopsid; šířka snímku 8 mm. 

Orford Nickel mine, Sherbrooke Co., 

Québec, Kanada. Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1524. Diopsid; šířka snímku cca                   

60 mm. Bird's Creek, Bancroft, Hastings 

County, Ontario, Kanada.                                

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1525. Chromdiopsid; šířka snímku       

60 mm. Outokumpu, Itä-Suomen, Lääni, 

Finsko. Foto: Jorge Moreira Alves. 
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Obr. 1526. Chromdiopsid; šířka snímku      

18 mm. Outokumpu, Itä-Suomen, Lääni, 

Finsko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1527. Chromdiopsid; šířka snímku 

20 mm. Barma. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1528. Chromdiopsid; šířka snímku 

60 mm. Outokumpu, Itä-Suomen, Lääni, 

Finsko. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1530. Chromdiopsid, kulatý brus, 

0,42 ct, 4,5 mm. Rusko. 

Obr. 1529. Chromdiopsid, oválný kabošon, 

2,98 ct (celkem), 8 x 6 mm. Rusko. 
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Obr. 1532. Chromdiopsid, oválný brus, 

0,23 ct, 4,7 x 3,5 mm. Rusko. 

Obr. 1531. Chromdiopsid, oválný brus, 

0,65 ct, 6,5 x 4,5 mm. Rusko. 

Obr. 1533. Chromdiopsid, oválný brus, 

6,73 ct, 14,1 x 11,2 mm. Rusko. 
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Obr. 1534. Chromdiopsid, hruškovitý brus, 

3,53 ct (celkem), 6,7 x 4,7 mm. Rusko. 

Obr. 1536. Zlatý přívěsek 

s chromdiopsidem, 23 x 9 mm. 

Obr. 1535. Stříbrný prsten 

s chromdiopsidem a topazem. 
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Obr. 1538. Asterický diopsid, oválný 

kabošon, 13,71 ct, 14 x 12 mm. Indie. 

Obr. 1537. Asterický diopsid, hruškovitý 

kabošon, 28,19 ct (celkem), 11 x 8 mm. 

Indie. 
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7.12  Čaroit 

Čaroit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

(Na,K)5(Ca,Ba,Sr)8[(OH,F)|(Si6O16)|(Si6O15)2] · nH2O. V podobě příměsí může obsahovat Mn. 

Krystaluje v monoklinické soustavě. Tvoří dlouze vláknité agregáty. Má fialovou, modrofialovou 

nebo hnědou barvu (obr. 1539 až 1548). Je průsvitný nebo neprůhledný. Má hedvábný, skelný nebo   

i perleťový lesk, dobrou štěpnost ve třech směrech; T = 5, h = 2,5–2,6. 

Čaroit se vyskytuje pouze v Jakutsku (část Sibiře), kde vznikl na kontaktu nefelinického syenitu 

s vápnitým pískovcem. 

Čaroit patří mezi vedlejší drahé kameny. Z čaroitu (resp. z horniny s jeho vysokým obsahem) se 

zhotovují kabošony, leštěné destičky a dekorativní předměty. 

 

 
 

 

Obr. 1539. Čaroit, rovinný brus; šířka 

snímku cca 130 mm. Typová lokalita 

čaroitu u řeky Čara (Charo), Jakutsko, 

Rusko. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1540. Čaroit, rovinný brus; šířka 

snímku cca 60 mm. Typová lokalita 

čaroitu u řeky Čara (Charo), Jakutsko, 

Rusko. Foto: Jakub Witkowski. 
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Obr. 1541. Čaroit; šířka snímku cca 50 mm. 

Typová lokalita čaroitu u řeky Čara (Charo), 

Jakutsko, Rusko. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1543. Stříbrný přívěsek s čaroitem. 

Obr. 1542. Prsten s čaroitem. 
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Obr. 1545. Vajíčko z čaroitu; šířka snímku 

cca 45 mm. 

Obr. 1544. Přívěsek s čaroitem. 
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Obr. 1547. Váza z čaroitu;                                    

výška cca 200 mm. 

Obr. 1546. Náhrdelník z čaroitu. 
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Obr. 1548. Dámské hodinky značky 

„Čajka“ s čaroitem (vyrobeno v Rusku). 
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7.13  Skapolit 

Jako skapolit jsou označovány minerály náležející do třídy silikátů (podtřída tektosilikáty), které 

jsou členy úplné izomorfní řady marialit–mejonit. Na chemickém složení skapolitu se různou měrou 

podílejí obě zmíněné složky: marialitová složka (zkráceně Ma) se vzorcem Na4[Cl|(Al3Si9O24)]         

a mejonitová složka (zkráceně Me) se vzorcem Ca4[(CO3)|(Al6Si6O24)]. Skapolit obsahuje 

izomorfní příměs K, Mg a Fe
2+

 a také SO4
2-

, OH
-
 a Cl

-
. Krystaluje v tetragonální soustavě. Tvoří 

krystaly sloupcovitého habitu (obr. 1549 a 1550); agregáty jsou stébelnaté, zrnité nebo celistvé. Je 

bílý, bezbarvý, šedý, světle žlutý, zelený, růžový, oranžový nebo fialový (obr. 1549 až 1557). 

Někdy vykazuje asterismus nebo se u něj projevuje efekt oka (obr. 1556 a 1557). Je průsvitný nebo 

poloprůhledný, vzácně průhledný. Má skelný nebo matný lesk, dobrou štěpnost podle {110}                 

a {100}; T = 5–6, h = 2,5–2,8. 

Minerály řady skapolitu se vyskytují v regionálně i kontaktně metamorfovaných horninách 

(mramory, skarny, erlany, amfibolity). Naleziště skapolitu drahokamové kvality jsou v Tanzanii, 

Keni, Mosambiku, Brazílii, Kanadě (Québec), Afghánistánu, Barmě a na Srí Lance. 

Skapolit patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1549. Skapolit; šířka snímku                    

cca 23 mm. Maple Leaf, Monteagle 

Township, Bancroft District, Hastings Co, 

Ontario, Kanada. Foto: John H. Betts. 

Poznámka 

Při respektování „pravidla 50“ lze řadu skapolitu rozdělit na dva minerály: marialit (převažuje Ma)          

a mejonit (převažuje Me). 

Dříve se marialit-mejonitová řada dělila na čtyři minerály: marialit (Me00-20), dipyr (Me20-50), mizzonit 

(Me50-80) a mejonit (Me80-100). Jinou alternativou bylo rozdělení marialit-mejonitové řady jen na tři 

„části“: marialit (Me00-35), mejonit (Me66-100) a přechodný člen, označovaný jako skapolit (Me35-66). 

V přírodě se nejčastěji vyskytují skapolity o složení Me20-80, členy s více než 80 mol. % jedné nebo druhé 

složky jsou vzácné. 
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Obr. 1550. Skapolit; šířka snímku                       

cca 60 mm. Morogoro, Tanzanie.                                       

Foto: J. A. Freilich. 

Obr. 1551. Skapolit, šířka snímku                                  

cca 32 mm. Srí Lanka. 

Obr. 1552. Skapolit, hruškovitý brus                        

s šachovnicovou tabulkou, 23,29 ct, 

20,8 x 17,7 mm. Tanzanie. 
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Obr. 1553. Skapolit, oválný brus, 5,40 ct, 

14 x 11 mm. Tanzanie.  

Obr. 1554. Skapolit, oválný brus, 2,76 ct, 

11 x 8 mm. Tanzanie. 

Obr. 1555. Skapolit, kulatý brus, 26,88 ct, 

18,6 ct, Barma. 
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Obr. 1556. Skapolit s efektem oka,                  

oválný kabošon, 17,75 ct, 16 x 15,5 mm.       

Srí Lanka. 

Obr. 1557. Skapolit s efektem oka,               

oválný kabošon, 11,36 ct, 15,4 x 13 mm. 

Afghánistán. 
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7.14  Jantar 

Jako jantar jsou označovány fosilní pryskyřice druhohorních a třetihorních stromů (hlavně čeledí 

Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae). Jde o směsi různých složek, z nichž typická je kyselina 

jantarová C4H6O4 (průměrné složení jantaru je 78 % C, 10 % H a 11 % O) – chemické složení 

jantaru však nelze vyjádřit chemickým vzorcem. Jantar není minerálem, mezi minerály je řazen jen 

z tradice! 

Jantar má nejčastěji medově žlutou, světle žlutou, žlutohnědou nebo červenohnědou barvu, zcela 

výjimečně je nazelenalý, modrý nebo černý (obr. 1558 až 1575). Bývá průhledný (v tom případě lze 

v jantaru často pozorovat uzavřeniny hmyzu – obr. 1559 až 1561), poloprůhledný nebo průsvitný. 

Má pryskyřičný lesk, lasturnatý lom; T = 2–2,5, h = 1,0–1,1. 

Jantar je relativně hojný v třetihorních sedimentech při pobřeží Baltského moře (Německo, Polsko, 

Rusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko). Naleziště jantaru jsou i v mnoha dalších oblastech: Arabský 

poloostrov, Libanon, Barma, Čína, Thajsko, Vietnam, Malajsie, Kanada (Saskatchewan), USA 

(Maryland, Washington, Aljaška), Mexiko, Dominikánská republika, Kolumbie, Argentina, 

Grónsko, Ukrajina, Rusko (Sibiř, Čukotka), Arménie, Ázerbájdžán, Maďarsko, Rumunsko, 

Rakousko, Španělsko, Velká Británie, Itálie (Sicílie), JAR, Guinea, Zanzibar, Siera Leone, Gabon, 

Angola, Konžská demokratická republika, Nigérie a Madagaskar.  

Jantar bývá označován často místními názvy. V České republice se jantar vyskytuje v ledovcových 

uloženinách na Vidnavsku – jde o jantar pocházející z Pobaltí, přivlečený kontinentálním ledovcem. 

Na několika českých a moravských nalezištích se fosilní pryskyřice vyskytují „in situ“ (tedy jako 

místní, netransportované). Příkladem jsou tyto lokality: Študlov u Valašských Klobouk, Valchov               

u Boskovic (jantar je označován jako valchovit), Nová Ves u Moravské Třebové (tzv. neudorfit               

a muckit), Zastávka u Brna (tzv. válait), Nové Přílepy u Berouna (tzv. přílepit) a Duchcov (tzv. 

duxit). 

Jantar patří mezi vedlejší drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony, korály a drobné dekorativní 

předměty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Poznámky 

Z hlediska šperkařského využití má jantar řadu nevýhodných vlastností: poměrně rychle podléhá procesu 

stárnutí a ztrácí lesk, později se na jeho povrchu tvoří trhlinky, je citlivý na lidský pot, je třeba jej chránit 

před slunečním zářením. 

Jantar je rozpustný v alkoholu (slouží k přípravě tzv. jantarovky). 

V době kamenné a bronzové byl jantar platidlem. 

Má značný paleontologický význam (uzavřeniny hmyzu apod.). 

„Jantar“ vzniká i recentně – např. jako tzv. kopál z pryskyřice stromu Dammara orientalis na 

Madagaskaru.  
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Obr. 1558. Jantar, šířka snímku 56 mm, 

Gdaňsk, Polsko. Foto: Antonio Borrelli. 

Obr. 1559. Jantar s uzavřeným pavoukem – 

rovinný brus; šířka snímku cca 10 mm. 

Gdaňsk, Polsko. Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 1560. Jantar; šířka snímku cca 16 mm. 

Gdansk, Polsko. Foto: Marco Barsanti. 
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Obr. 1563. Jantar, šířka snímku 30 mm, 

Sabana de la Mar, Dominikánská republika. 

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1561. Jantar s komárem o velikosti   

7 mm, Gdaňsk, Polsko.                                       

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 1562. Jantar; šířka snímku cca 60 mm. 

Údolí řeky Csinger, Ajka, Maďarsko.                 

Foto: Tibor Horváth. 
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Obr. 1565. Jantar, šířka snímku 35 mm, 

Sabana de la Mar, Dominikánská republika. 

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1564. Jantar. Dominikánská republika. 
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Obr. 1566. Jantar, oválný kabošon, 1,05 ct, 

10 x 8 mm. Pobaltí. 

Obr. 1568. Jantar, bagetový kabošon, 

1,65 ct, 12 x 8 mm. Pobaltí. 

Obr. 1567. Jantar, 3,40 ct, 14 x 12 mm, 

oválný kabošon. Pobaltí. 
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Obr. 1570. Náhrdelník zhotovený z různě 

zbarveného jantaru, délka náhrdelníku cca 

400 mm (16 palců). 

Obr. 1571. Stříbrný přívěsek z jantaru, 

38 x 19 mm a 55 x 20 mm. 

Obr. 1569. Různé korály zhotovené           

z pobaltského jantaru. 
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Obr. 1572. Stříbrný přívěsek z jantaru, 

39 x 24 mm až 41 x 23 mm. 

Obr. 1573. Dámské hodinky značky „Čajka“ 

(Rusko) s jantarem. 
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Obr. 1575. Vajíčko z jantaru (Santander, 

Kolumbie); šířka snímku cca 50 mm. 

Obr. 1574. Jantarové hrací kostky, 10 mm, 

Pobaltí. 

Poznámka – literatura s dalšími údaji: 

Burdová, P. (2002): Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní. – Bull. mineral.-

petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10: 12–15. 
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7.15  Perly 

Perly jsou produkovány některými druhy mořských i sladkovodních mlžů, případně i plžů. Na 

složení perel se podílí tři hlavní komponenty: 84 až 92 % připadá minerální složku o složení CaCO3 

(hlavně aragonit, méně kalcit), 4 až 13 % tvoří konchiolin (organická rohovinová látka), 3 až 4 % 

voda. Tvar perel je rozmanitý – může být kulovitý, vejčitý, hruškovitý, kyjovitý nebo zcela 

nepravidelný. Barva perel je variabilní a často odpovídá barvě schránky měkkýše, v jehož těle se 

vytvořila. Perly mohou být stříbřitě šedé, čistě bílé nebo bílé s různými odstíny (narůžovělé, 

nažloutlé, namodralé, nazelenalé), zlatavé, zelené i duhově zbarvené; existují i tzv. černé perly, 

jejichž barva tmavě šedá či tmavě stříbřitě šedá, někdy s růžovým nebo zeleným odstínem (obr. 

1576 až 1591). Všechny uvedené barvy mohou být přírodní; perly lze uměle barvit i odbarvovat. 

Lesk perel je matný nebo perleťový, tzv. černé perly mají lesk blížící se polokovovému. Perly jsou 

obvykle průsvitné; T = 3–4, h = 2,6–2,8. 

Perly patří mezi vedlejší drahé kameny. Jsou využívány v přírodním stavu, jejich povrch však často 

bývá leštěn, může být i fasetován (viz obr. 1585). 

Perly vznikají jen tehdy, když do tkáně pláště vhodného druhu měkkýše pronikne cizorodé tělísko 

(např. zrnko písku, úlomek schránky). Toto tělísko je postupně obalováno perleťovými vrstvami. 

Vzhledem tomu, že produkce přírodních perel (mořských i sladkovodních) je na poměrně nízké 

úrovni a není schopna uspokojit poptávku, jsou ve šperkařství využívány relativně levné uměle 

kultivované perly. Jejich pěstování spočívá ve vložení tzv. jader do měkkýše schopného produkovat 

perly (těmito jádry mohou být např. kuličky z perleti). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Ve šperkařství je rozlišován větší počet druhů perel. V následujících odstavcích je uvedena 

charakteristika sedmi hlavních: 

 

PERLY AKOYA 

Barva perel akoya je bílá, krémová (champaigne), vzácně stříbrošedá, bílá s nádechem do růžova. 

Velikost perel je 2 až 10 mm; velikost nad 9 mm se vyskytuje zřídka. Téměř všechny mají více či méně 

pravidelný kulatý tvar. Jsou pěstovány především v mořích poblíž Japonska. 

 

PERLY KESHI 

Barva perel keshi je stříbřitě bílá až antracitová šedá, jejich tvary jsou nepravidelné. Jsou to perly bez 

jádra. Jde tedy o náhodné produkty přírody, vznikající při pěstování perel akoya nebo jihomořských 

perel. Perly keshi mají malé rozměry (3 až 4 mm). Jsou velmi vzácné a vyhledávané. 

 

PERLY JIŽNÍCH MOŘÍ 

Perly tohoto druhu jsou v barevné škále od bílé přes zlatou až po stříbřitě modrou, nejvzácnější jsou zlaté 

a bílé s nádechem do růžova. Jejich velikost je 10 až 20 mm. Mají více či méně pravidelný kulatý tvar. 

Jsou pěstovány v teplých mořích poblíž Austrálie, Filipín a Indonésie. Jde o nejcennější perly ze všech 

kultivovaných perel. 

 

TAHITSKÉ PERLY 

Tahitské perly jsou „černé“ (viz výše), nejvzácnější a nejcennější je zelenočerný odstín, podobný barvě 

pavích per. Jejich velikost je 10 až 15 mm. Mají kulatý až kapkovitý tvar. Jsou pěstovány v mořích 

Jižního Pacifiku. 

                                                                                                             pokračování na následující straně 
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dokončení poznámky: 

 

PERLY BIWA 

Sladkovodní perly bez jádra z jezera Biwa v Japonsku jsou smetanově bílé, růžové, zlatohnědé až šedé. 

Mají nepravidelné, často bizardní tvary. 

 

ČÍNSKÉ PERLY 

Čínské perly jsou v barevné škále od bílé přes oranžovou až po růžovou, mohou být nazelenalé nebo 

nafialovělé. Mají rozmanité tvary – kulaté, oválné, barokní, rýže, kapky. Jsou pěstovány ve sladkých 

vodách v Číně. Kvalita těchto perel někdy dosahuje mimořádně vysoké úrovně. 

 

PERLY MABE 

Perly mabe se označují i jako „půlperly“. Do perlorodky se vkládají polokoule velikosti 10 až 20 mm, 

případně má jádro tvar oválu, srdce apod. Toto jádro se přilepí na vnitřní stěnu lastury, a obrůstá pak 

perletí pouze z jedné strany (tvar perly je dán geometrií jádra, které lze z perly vyjmout). 

Obr. 1576. Bílá perla („akoya“), 9,42 ct, 

12 x 10,5 mm. Japonsko. 

Obr. 1577. Bílá perla barokního tvaru 

(„jižní moře“), 13,90 ct, 16 x 11,8 mm. 
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Obr. 1578. Prsten s bílou perlou („keshi“) 

a modrým diamantem. 

Obr. 1579. Zlaté náušnice (14 Kt) s bílými 

perlami („akoya“) o průměru 8 mm. 

Obr. 1580. Náhrdelník z bílých perel 

(„akoya“) o průměru 8 mm. 
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Obr. 1583. Zlaté náušnice (18 Kt)                               

se žlutou („zlatou“) perlou („jižní moře“)                            

a diamantem. 

Obr. 1581. Platinový prsten se žlutou 

perlou o průměru 13 mm a diamantem. 

Obr. 1582. Zlaté náušnice (14 a 18 Kt)                   

se žlutou („zlatou“) perlou („jižní moře“ – 

„mabe“). 
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Obr. 1584. Černá perla („jižní moře“), 

13,44 ct, 12,3 mm. Japonsko. 

Obr. 1585. Fasetovaná černá perla („jižní 

moře“), 19,48 ct, 16 x 13,5 mm. 

Obr. 1586. Zlatý přívěsek (18 Kt) s černou 

perlou („akoya“). 
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Obr. 1588. Šňůra černých perel („keshi“).  

Obr. 1587. Černá perla („akoya“) vsazená 

do přívěsku. 
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Obr. 1589. Černé perly („akoya“) vsazené 

do přívěsku. 

Obr. 1590. Přívěsek s černou perlou 

(„mabe“) a diamantem. 

Obr. 1591. Náhrdelník ze sladkovodních 

perel („Biwa“). 
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8  Obecné drahé kameny 

V následujícící podkapitolách jsou charakterizovány tyto obecné drahé kameny: fluorit, chalcedon 

(odrůdy chryzopras a karneol), jaspis, achát, rodochrozit, aragonit, magnezit, malachit, howlit, 

sádrovec, apatit, jadeit, aktinolit (odrůda nefrit), rodonit, pyrofylit (odrůda agalmatolit), minerály 

náležející mezi živce (albit, oligoklas, andezin, labradorit, bytownit, ortoklas, amazonit, adular, 

sluneční kámen, měsíční kámen), sodalit, lazurit, tektity (např. vltavín), horniny (obsidián, gagát, 

unakit, porcelanit), korál, perleť a slonovina. 

 

8.1  Fluorit 

Fluorit je minerál náležející do třídy halogenidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec CaF2.  V podobě 

izomorfních příměsí obsahuje Cl, TR (tj. prvky skupiny vzácných zemin) a U. Krystaluje v kubické 

soustavě. Krystaly mají obvykle tvar {100} (obr. 1592 až 1600) nebo {111} (obr. 1601 a 1602), 

případně jde o spojku obou tvarů (obr. 1603 až 1606). Častá jsou dvojčata (obr. 1607). Fluorit tvoří 

převážně zrnité, někdy i stébelnaté agregáty. Barva fluoritu je velmi variabilní – nejčastěji je zelený, 

fialový, žlutý nebo modrý, někdy fialově černý a vzácněji i bezbarvý (obr. 1592 až 1636).                    

Na krystalech fluoritu lze někdy pozorovat zonální zbarvení (jednotlivé zóny krystalu se mohou 

výrazně lišit svým zbarvením – viz obr. 1592); střídání různých barev je poměrně časté                          

i u fluoritových agregátů. Vzácně vykazuje alexandritový efekt (obr. 1628 a 1629). Fluorit                         

je průhledný nebo poloprůhledný. Má skelný lesk, dokonalou štěpnost podle {111}; T = 4,                         

h = 3,0–3,2. 

Vyskytuje se především na hydrotermálních žilách (v ČR např. na lokalitách Moldava u Teplic, 

Jílové u Děčína, Harrachov v Krkonoších a Běstvina v Železných horách), bývá přítomen též                      

v greisenech (např. Krásno u Horního Slavkova) a v pegmatitech. Významná naleziště fluoritu 

drahokamové kvality jsou např. v Mexiku, USA (New Mexico, Utah, Colorado), Brazílii, Kolumbii, 

JAR, Namibii, Maroku, Číně, Thajsku a Španělsku. 

Fluorit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy a drobné dekorativní 

předměty. 

 

 
 

Obr. 1592. Zonální krystaly fluoritu; 

šířka snímku 50 mm. Důl Minerva #1, 

Cave-in-Rock, Hardin County, Illinois, 

USA. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1595. Fluorit; šířka snímku cca                  

120 mm. Elmwood Mine, Smith County, 

Tennessee, USA. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 1594. Fluorit; šířka snímku 60 mm. 

Důl Minerva #1, Cave-in-Rock, Hardin 

County, Illinois, USA.                                                       

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1593. Fluorit na celestinu; šířka 

snímku cca 80 mm. Clay Center, Ottawa 

County, Ohio, USA. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1596. Fluorit; šířka snímku cca                                            

40 mm. White Rock Quarry, Clay Center, 

Ottawa County, Ohio, USA.                                               

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1598. Fluorit; šířka snímku cca                                       

125 mm. Elmwood Mine, Smith County, 

Tennesee, USA. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 1597. Fluorit; šířka snímku cca                                   

70 mm. Pivoul, Barjac, Lozère, Francie.                           

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1600. Fluorit; šířka snímku cca                           

40 mm. Canteras de Yanci, Yanci 

(Igantzi), Navarra, Španělsko.                                 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1599. Fluorit; šířka snímku cca          

100 mm. Annabel Lee Mine, Harris 

Creek District, Hardin County, Illinois, 

USA. Foto: Kevin Ward. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 622 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 1601. Fluorit; šířka snímku                          

cca 90 mm. Kongsberg, Norsko. 

Foto: Rainer Bode. 

Obr. 1603. Krystal fluoritu s uzavřeninou 

barytu; šířka snímku 30 mm. Berbes Mine, 

Ribadasella, Oviedo, Asturias, Španělsko. 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1602. Fluorit; šířka snímku             

cca 70 mm.  Mont Blanc, Haute-Savoie, 

Francie.  Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1604. Fluorit; šířka snímku cca 60 mm. 

Filón Josefa-Veneros Norte, La Collada, 

Asturias, Španělsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1605. Fluorit; šířka snímku cca 

16 mm. Krupka, ČR.                                                    

Foto: Stephan Wolfsried. 

Obr. 1606. Fluorit; šířka snímku cca                           

75 mm. Tounfit, Boumia, Maroko.                       

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1609. Fluorit, oválný brus, 32,32 ct, 

24 x 19 mm. Brazílie. 

Obr. 1607. Dvojčata fluoritu; šířka snímku  

90 mm. Rogerley Mine, Frosterley, 

Weardale, North Pennines, Co. Durham, 

England, UK. Foto Jesse Fisher. 

Obr. 1608. Fluorit, trojúhelníkový brus, 

5,68 ct, 12 mm. Brazílie. 
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Obr. 1612. Fluorit, trojúhelníkový brus, 

5,73 ct, 12,5 mm. Mexiko.  

Obr. 1611. Fluorit, oválný brus, 3,85 ct, 

11 x 9 mm. Brazílie. 

Obr. 1610. Fluorit, hruškovitý brus, 

18,89 ct, 23 x 14,7 mm. Brazílie. 
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Obr. 1613. Fluorit, oválný brus, 3,65 ct, 

11,2 x 8,8 mm. Francie. 

Obr. 1614. Fluorit, oválný brus, 5,96 ct, 

13 x 10,4 mm. Maroko. 

Obr. 1615. Fluorit, hruškovitý brus, 17,37 ct, 

21,7 x 13,8 mm. New Hampshire, USA. 
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Obr. 1618. Fluorit, fantazijní brus,                                

25 x 20 mm. Cave-in-Rock District,                           

Hardin County, Illinois, USA.                                

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1616. Fluorit, osmiúhelníkový brus, 

6,76 ct, 15,6 x 8,3 mm. Kolumbie. 

Obr. 1617. Fluorit, poduškový brus,                      

8,95 ct, 14,6 x 10,6 mm. Afghánistán. 
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Obr. 1620. Fluorit, oválný kabošon,                         

7,85 ct, 14,5 x 10 mm. Afrika. 

Obr. 1619. Fluorit, válcový brus,                      

22 x 9,5 mm až 38 x 11 mm. 

Obr. 1621. Fluorit, oválný kabošon,                   

6,70 ct, 13,5 x 10,5 mm. Afrika. 
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Obr. 1624. Fluorit, bagetový kabošon, 

5,60 ct, 13 x 8 mm. Afrika. 

Obr. 1622. Fluorit, hruškovitý kabošon, 

1,70 ct, 8 x 6 mm. Afrika. 

Obr. 1623. Fluorit, oválný kabošon, 

8,00 ct, 14 x 11,5 mm. Afrika. 
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Obr. 1625. Fluorit, kulatý kabošon, 

1,80 ct (každý), 7 mm. Afrika. 

Obr. 1626. Fluorit s řezbou, 36 x 20 mm. 

Afrika. 
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Obr. 1627. Fluorit s řezbou, 34 x 20 mm. 

Afrika. 

Obr. 1628. Fluorit s alexandritovým      

efektem, hruškovitý brus (vlevo nahoře    

při denním světle, vpravo dole při světle   

umělém), 30,45 ct, 25 x 18,5 mm. Afrika. 
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Obr. 1629. Fluorit s alexandritovým 

efektem, oválný brus (vlevo nahoře                   

při denním světle, vpravo dole při světle   

umělém), 23,35 ct, 24 x 14 mm. Afrika. 

Obr. 1630. Přívěsek („anděl strážný“) 

sestavený z fasetovaného fluoritu                                      

(cca 35 x 30 mm), stříbrného andílka                              

s kulatým jantarovým kabošonem                                    

a z fasetované koule z křišťálu. 
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Obr. 1631. Zlatý prsten s fluoritem                                      

a diamantem. 

Obr. 1632. Náhrdelník z tumblerovaného 

fluoritu; délka 90 cm, hmotnost cca130 g. 

Obr. 1633. Miska z fluoritu, průměr         

cca 70 mm. 
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Obr. 1634. Váza z čínského fluoritu, výška cca 250 mm.  

 

 

Obr. 1635. Váza z  fluoritu, 

výška cca 200 mm. 
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Obr. 1636. Vajíčko z fluoritu; šířka snímku 

cca 65 mm. Valzergue, Aveyron, Francie. 
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8.2  Chalcedon 

Dříve byl chalcedon považován za samostatný minerál. Výsledky výzkumu chalcedonu však 

dokládají, že jde o mikrokrystalickou odrůdu křemene s charakteristickou jemně vláknitou stavbou. 

Chalcedon tvoří nejčastěji ledvinité, hroznovité nebo krápníkovité agregáty bělavé, šedé, 

modrošedé, ale i zelené, červené, hnědé nebo žluté barvy (obr. 1637 až 1688). Pro některé barevné 

variety existují speciální názvy: 

karneol (červená, červenohnědá nebo oranžově červená průsvitná odrůda chalcedonu) – obr. 1658 

až 1667, 

plazma (zelená průsvitná až neprůhledná odrůda chalcedonu) – obr. 1668, 

prasem (zelená průsvitná až neprůhledná křemitá hmota tvořená hlavně chalcedonem                                 

a jemnozrnným křemenem) – obr. 1669 až 1672, 

chryzopras (zelená nebo modrozelená průsvitná až neprůhledná odrůda chalcedonu) – obr. 1673 až 

1678. 

Výše uvedené zbarvení karneolu je způsobeno uzavřeninami hematitu. Plazma a prasem mohou být 

zbarveny uzavřeninami chloritu, seladonitu, amfibolu (aktinolit) nebo minerálů serpentinové 

skupiny. V případě chryzoprasu souvisí jeho zbarvení s přítomností uzavřenin Ni-silikátů. 

Chalcedon je průsvitný, někdy až neprůhledný. Má skelný, mastný, matný nebo hedvábný lesk. 

Není štěpný, T = 6–7, h = 2,6. 

Chalcedon se hojně vyskytuje jako produkt hydrotermálních procesů v dutinách vulkanitů (v ČR 

např. v dutinách paleobazaltů v Podkrkonoší). Ukládá se z horkých pramenů. Vzniká i při 

zvětrávacích procesech – např. na puklinách hadců (Křemže u Českých Budějovic, Hrubšice                    

u Ivančic). Může tvořit konkrece v sedimentech (např. ve vápencích u Olomučan v Moravském 

krasu). Ze šperkařského hlediska významná naleziště chalcedonu jsou na území Indie, 

Madagaskaru, Mexika a USA (Arizona, Oregon, Colorado). 

Chalcedon patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj hlavně kabošony, kuličky a drobné 

dekorativní předměty. 

Ve šperkařství je využíváno tzv. petrifikované dřevo („zkamenělé dřevo“). Jde o silicifikovanou 

(prokřemenělou) dřevní hmotu s již makroskopicky rozpoznatelnou strukturou dřeva. V průběhu 

silicifikace často dochází k prostoupení dřevní hmoty opálem (a vzniká takto dřevitý opál – viz 

podkapitola 6.5), opál postupně přechází na chalcedon a z něj může následně rekrystalizací vznikat 

zrnitý křemen. Petrifikovaná dřeva jsou na obr. 1679 až 1688 (rozhodně však z těchto obrázků nelze 

posoudit kvantitu opálu, chalcedonu a zrnitého křemene). V České republice se petrifikovaná dřeva 

vyskytují v Podkrkonoší (např. Studenec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

Jak již bylo výše uvedeno, někteří mineralogové chalcedon dříve pokládali za samostatný nerostný 

druh. Za vláknitou mikrokrystalickou formu křemene je chalcedon považován již několik desetiletí, 

avšak v poslední době bylo prokázáno, že alespoň na některých lokalitách je chalcedon směsí křemene 

a moganitu. Moganit je samostatným minerálem – jde o monoklinický SiO2 s 2 % H2O a 0,5 % CO2. 

Za odrůdu chalcedonu je často považován jaspis a achát. Protože jak jaspis, tak i achát obsahuje vedle 

chalcedonu variabilní podíl opálu a jemnozrnného křemene, jsou obě křemité hmoty charakterizovány 

v samostatných podkapitolách (8.3 a 8.4). 
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Obr. 1638. Chalcedon; šířka snímku                 

58 mm. Byšta, Slovensko.                                  

Foto: Ondrej Kopča. 

Obr. 1639. Chalcedon; šířka snímku cca         

220 mm. Byšta, Slovensko.                               

Foto: Albert Russ. 

Obr. 1637. Chalcedon na opálu; šířka 

snímku 15 mm. Důl Cerro da Oca, Vale de 

Vargo, Portugalsko. Foto: Rui Nunes. 
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Obr. 1640. Chalcedon; šířka snímku cca 

35 mm. Saddle Mountain, Maricopa Co., 

Arizona, USA. Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1641. Chalcedon; šířka snímku cca       

62 mm. Mt San Matteo, Ploaghe, Sassari 

Province, Sardinie, Itálie.                          

Foto: Antonio Gamboni.  

 

Obr. 1642. Chalcedon; šířka snímku cca            

120 mm. Saddle Mountain, Maricopa Co., 

Arizona, USA. Foto: Peter Cristofono. 
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Obr. 1643. Chalcedon; šířka snímku        

cca 120 mm. Inspiration Mine, Globe-

Miami District, Gila Co., Arizona, USA. 

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1644. Chalcedon; šířka snímku cca            

16 mm. Důl Cserkö, Gyöngyössolymos, 

Mátra, Maďarsko. Foto: Mesics Gábor. 

Obr. 1645. Chalcedon; šířka snímku cca               

90 mm. Mt San Matteo, Ploaghe, Sassari 

Province, Sardinie, Itálie.                                   

Foto: Antonio Gamboni. 
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Obr. 1646. Chalcedon; šířka snímku cca 

75 mm. Mt San Matteo, Ploaghe, Sassari 

Province, Sardinie, Itálie. Foto: P. Stara. 

Obr. 1647. Chalcedon; šířka snímku cca    

72 mm. Mt San Matteo, Ploaghe, Sassari 

Province, Sardinie, Itálie.                           

Foto: Antonio Gamboni.  

 

Obr. 1648. Chalcedon; šířka snímku cca 

75 mm. Yankee Dog Claim, Hidalgo Co., 

New Mexico, USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1650. Pseudomorfózy chalcedonu 

patrně po fluoritu; šířka snímku cca                       

30 mm. Macieira, Cerva, Vila Real 

District, Portugalsko. Foto: Rui Nunes. 

Obr. 1649. Chalcedon; šířka snímku cca    

80 mm. Yankee Dog Claim, Hidalgo Co., 

New Mexico, USA. Foto: Russell G Rizzo. 

Obr. 1651. Chalcedon, trojúhelníkový 

kabošon, 11,00 ct, 15 mm. Afrika. 
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Obr. 1652. Zlatý prsten s chalcedonem             

a citrínem. 

Obr. 1653. Zlatý přívěsek (14 Kt)                          

s chalcedonem. 
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Obr. 1654. Zlatý přívěsek s chalcedonem          

a smaragdem, 26 x 6 mm. 

Obr. 1656. Miska z chalcedonu. 

Obr. 1655. Náhrdelník z chalcedonu, 

velikost chalcedonových nugetů                               

16 x 16 až 20 x 17 mm. 
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Obr. 1658. Chalcedon – karneol; šířka                

snímku cca 9 mm. Joseph City, Holbrook 

District, Navajo Co., Arizona, USA.                                

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1659. Chalcedon – karneol; šířka                          

snímku 20 mm. Cookes Range, Luna Co,               

New Mexico, USA.                                                 

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1657. Plastika veverky z tureckého 

chalcedonu, rozměry 80 x 60 mm,                              

hmotnost cca 250 g. 
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Obr. 1660. Chalcedon – karneol; šířka 

snímku cca 30 mm. Monte Suímo, Belas, 

Portugalsko. 

Obr. 1661. Karneolový náhrdelník                                 

z kuliček o průměru 10 mm. 

Obr. 1662. Růženec s kuličkami karneolu 

(průměr 8 mm). 
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Obr. 1664. Náhrdelník z karneolu, délka        

15 palců, hmotnost jednotlivých „slz“ 90                   

až 105 ct. 

Obr. 1665. Koule z karneolu; průměr koule 

60 mm. Madagaskar. 

Obr. 1663. Stříbrný přívěsek s karneolem      

(47 x 30 mm). 
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Obr. 1667. Vajíčko z karneolu; šířka 

snímku cca 70 mm. Madagaskar. 

Obr. 1668. Plazma, rovinný brus;                    

šířka snímku cca 70 mm. Ahníkov                         

u Chomutova, ČR. Foto: M. Filippi. 

Obr. 1666. Miska z karneolu. 
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Obr. 1669. Chalcedon – prasem, 

tumblerované kameny o velikosti                                    

30 až 40 mm. JAR. 

Obr. 1670. Přívěsky z prasemu; šířka 

snímku cca 45 mm. 
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Obr. 1671. Tumblerovaný chalcedon – 

prasem; šířka snímku cca 80 mm. 

Obr. 1673. Chalcedon – chryzopras, 

rovinný brus, šířka snímku cca 120 mm. 

Yerilla, Pilbara Region, Western Australia, 

Austrálie. 

Obr. 1672. „Palcový kámen“ z prasemu 

(používaný při litoterapii). 
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Obr. 1675. Chalcedon – chryzopras, oválný 

brus s šachovnicovou tabulkou, 6,86 ct,                  

16 x 12 mm. Austrálie. 

Obr. 1676. Přívěsky z chryzoprasu; velikost 

cca 17 x 27 mm. 

Obr. 1674. Leštěná „kapka“ z chilského 

chalcedonu (chryzopras); šířka snímku 

cca 50 mm. 
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Obr. 1677. Zlatý prsten s citrínem 

a chryzoprasem. 

Obr. 1678. Vajíčko z chryzoprasu z JAR; 

šířka snímku cca 45 mm. 
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Obr. 1681. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca 

240 mm. Patagonie (Argentina nebo 

Chile – přesná lokalizace neuvedena). 

Foto: Paul De Bondt.  

 

Obr. 1679. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, horní plocha vzorku je naleštěna; 

šířka snímku cca 130 mm. Holbrook, 

Navajo Co., Arizona, USA.                                      

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1680. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, horní plocha vzorku je naleštěna; 

šířka snímku cca 120 mm. Holbrook, 

Navajo Co., Arizona, USA.                                            

Foto: Danny Jones. 
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Obr. 1682. Chalcedon – petrifikované dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca 140 mm. Jáva, 

Indonésie. Foto: Paul De Bondt. 

 

 

 
 

Obr. 1683. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca         

230 mm. Kane Co., Utah, USA.                           

Foto: Danny Jones. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 654 

 

 
 

 
 

 
 

 

Obr. 1685. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca                           

120 mm.  Studenec, ČR.                                               

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1684. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca                     

120 mm. Sweetwater Co., Wyoming, 

USA. Foto: Danny Jones. 

Obr. 1686. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca         

10 mm. Studenec, ČR.                                                        

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1687. Chalcedon – petrifikované 

dřevo, rovinný brus; šířka snímku cca 

155 mm. Studenec, ČR.                                               

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1688. Přívěsky z petrifikovaného 

dřeva; šířka snímku cca 45 mm. 
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8.3  Jaspis 

Jaspis je celistvá křemitá hmota, tvořená směsí chalcedonu, jemnozrnného křemene a také opálu. 

Jaspis je nejčastěji červený, červenohnědý nebo hnědý, bývá i okrový, žlutý, zelený, černozelený 

nebo šedý s různými odstíny; někdy je výrazně barevně šmouhovaný nebo skvrnitý (viz níže) – obr. 

1689 až 1729. Zbarvení jaspisu je způsobeno příměsí hematitu, goethitu, chloritu, seladonitu, 

amfibolu nebo epidotu. Jaspis je neprůhledný, výjimečně může být průsvitný. Má skelný nebo 

matný lesk. Není štěpný; T = 6–7, h = 2,6–2,9. 

Na základě stavby a barvy je rozlišováno několik variet jaspisu. V následujícím přehledu jsou 

charakterizovány jen variety, které jsou z gemologického hlediska nejvýznamnější: 

heliotrop (zelený jaspis s červenými skvrnami) – obr. 1717 a 1718, 

dalmatin (béžový jaspis s černými skvrnami) – obr. 1719 a 1720, 

sférolitický jaspis nebo též oceánský jaspis (jaspis s makroskopicky patrnými kulovitými útvary 

odlišné barvy) – obr. 1721 až 1724, 

leopardí jaspis nebo též jaguáří jaspis (jaspis s nápadnými skvrnami různé barvy, někomu snad 

připomínající kůži leoparda nebo jaguára) – obr. 1725 až 1729.  

Jaspis se vyskytuje v sedimentech (např. v podobě konkrecí). Bývá přítomen v dutinách vulkanitů 

jako produkt postvulkanických procesů (často společně s achátem – v ČR např. v Podkrkonoší                  

v okolí Turnova, Lomnice nad Popelkou, Jičína a Nové Paky) i v metamorfitech jako výsledek 

silicifikace (např. hadců). Nachází se na některých hydrotermálních žilách (např. v oblasti Krušných 

hor – lokalita Ciboušov u Klášterce nad Ohří). Významná naleziště jaspisu drahokamové kvality 

jsou na území JAR, Madagaskaru, Austrálie, Brazílie, USA (Kansas, Texas a Arizona) a Ruska 

(Ural). 

Jaspis patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony a drobné dekorativní 

předměty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1689. Jaspis; šířka snímku 65 mm. 

Gyöngvöstarián, Mátra, Maďarsko.           

Foto: Tamás Ungvári. 

Poznámka 

Jaspis je křemitá hmota, která není jednoznačně definována. V mineralogické literatuře lze často najít 

stručnou charakteristiku jaspisu tohoto typu: „jaspis je červená, zelená nebo okrová celistvá forma 

chalcedonu zbarvená oxidy železa a chloritem“. Jaspis je však tvořen chalcedonem (tedy 

mikrokrystalickou formou křemene – viz podkapitola 8.2) a zrnitým křemenem v různém poměru, často 

je v jaspisu přítomen i opál. Považovat jaspis za varietu křemene nebo chalcedonu je tedy chybné.  
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Obr. 1690. Jaspis; šířka snímku cca                                    

100 mm. Fontmaure, Vienne, Francie. 

Obr. 1692. Jaspis; šířka snímku cca 60 mm. 

Radium Springs, Doña Ana Co., New 

Mexico, USA. Foto: Joseph W. Mork, Sr. 

Obr. 1691. Jaspis; šířka snímku cca                           

65 mm. Lom Füledugó, Gyöngyöstarján, 

Mátra, Maďarsko. Foto: Tamás Ungvári. 
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Obr. 1693. Jaspis; šířka snímku cca                    

100 mm. Cave Creek District, Maricopa 

Co., Arizona, USA. Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1695. Jaspis; šířka snímku cca                                    

40 mm. Heiðarvatn, Breiðdalsheidi,                                 

Suður-Múlasýsla, Island.                                             

Foto: Volker Betz. 

Obr. 1694. Jaspis; šířka snímku 60 mm. 

Vestřev, ČR. Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1698. Jaspis, rovinný brus; šířka 

snímku 100 mm. Lathum, Gelderland, 

Holansko. Foto: Gerard van der Veldt. 

Obr. 1697. Jaspis, rovinný brus; šířka                                    

snímku cca 95 mm. Petlery, ČR.                                              

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1696. Jaspis; šířka snímku cca                      

36 mm. Vestřev, ČR.                                             

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1700. Jaspis, rovinný brus; šířka                     

snímku cca 35 mm. Aouli, Maroko.                          

Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 1699. Jaspis, rovinný brus; šířka 

snímku 79 mm. Aouli, Maroko.                          

Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 1701. Jaspis, rovinný brus; šířka                                     

snímku cca 100 mm. Owyhee Mountains, 

Oregon, USA. 
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Obr. 1702. Jaspis; šířka snímku cca                           

100 mm. Owyhee Mountains, Oregon,         

USA. 

Obr. 1703. Jaspis, rovinný brus; šířka 

snímku cca 100 mm. Lom Le Vallette, 

Recoaro Terme, Vicenza Province, 

Veneto, Itálie. Foto: Gianfranco Capolupi. 

Obr. 1704. Jaspis, rovinný brus; šířka 

snímku cca 185 mm. Pilbara Region, 

Western Australia, Austrálie.                           

Foto: Vasco Trancoso. 
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Obr. 1707. Tumblerovaný jaspis s rytinou 

koně, 40 x 29 mm. Brazílie. 

Obr. 1706. Tumblerovaný jaspis; šířka 

snímku cca 50 mm. Důl Balança, Mértola, 

Beja District, Portugalsko.                         

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1705. Jaspis; šířka snímku cca                       

135 mm. Bruneau Canyon, Owyhee Co., 

Idaho, USA. Foto: Phyllis Richardson. 
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Obr. 1708. Jaspis, kulatý kabošon, 0,55 ct, 

5 mm. Austrálie. 

Obr. 1709. Stříbrný přívěsek s jaspisem 

(kabošon). 
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Obr. 1711. Zlatý prsten s jaspisem                      

a tanzanitem. 

Obr. 1710. Tumblerovaný jaspis. 

Obr. 1712. Náušnice z jaspisu. Jasper Creek, 

Colorado, USA. 
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Obr. 1714. Jaspis, plastika Buddhy; šířka 

snímku cca 55 mm. 

Obr. 1715. Lebka z jaspisu; šířka snímku 

cca 30 mm. 

Obr. 1713. Jaspisový náhrdelník z leštěných 

kamenů ve tvaru nepravidelných sekaných 

zrn. 
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Obr. 1716. Vajíčko z jaspisu z JAR; šířka 

snímku cca 45 mm. 

Obr. 1717. Jaspis – heliotrop, oválný                               

kabošon, 36 x 25 mm. 
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Obr. 1718. Jaspis – heliotrop, nepravidelný 

kabošon. 

Obr. 1719. Jaspis – dalmatin, oválný 

kabošon, 22,75 ct, 25 x 19 mm. Mexiko. 

Obr. 1720. Plastika žáby z dalmatinu; 

šířka snímku cca 90 mm. 
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Obr. 1722. Sférolitický jaspis, leštěná 

plocha; šířka snímku 40 mm. Marovato, 

Ambolobozo, Mahajanga Province, 

Madagaskar. Foto: JSS. 

Obr. 1721. Sférolitický jaspis; šířka 

snímku cca 40 mm. Analalava, Mahajanga 

Province, Madagaskar. Foto: M. Arliguie. 

Obr. 1723. Tumblerovaný sférolitický 

jaspis. 
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Obr. 1724. Vajíčko z madagaskarského 

sférolitického jaspisu; šířka snímku cca 

48 mm. 

Obr. 1725. Leopardí jaspis (některé partie 

mají charakter achátu), rovinný brus; šířka 

snímku cca 75 mm. North Cape Province, 

JAR. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1726. Miska z jaguářího jaspisu. 
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Obr. 1727. Koule z leopardího jaspisu                  

o průměru 48 mm. 

Obr. 1728. Tumblerovaný leopardí jaspis. 

Obr. 1729. Knoflík a „penízky“ z leopardího 

jaspisu. 
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8.4  Achát 

Achát je křemitá hmota, tvořená směsí chalcedonu, jemnozrnného křemene a také opálu. Achát je 

vždy vícebarevný a proužkovaný – střídají se v něm proužky různého zbarvení. Nejrozšířenější jsou 

acháty s proužky šedobílé, šedé nebo bílé barvy, které se střídají s proužky šedomodrými nebo 

červenými, černými i jinak zbarvenými (viz obr. 1730 až 1811). Všechny zmiňované barvy jsou 

přírodní (a platí to i o achátech na obr. 1730 až 1811). Acháty, které jsou dostatečně porézní (např. 

některé brazilské), lze poměrně snadno barvit, a to v podstatě libovolně (často jsou acháty pro 

šperkařské využití nebo na výrobu dekorativních předmětů barveny modře, červeně, zeleně, žlutě 

nebo černě – viz obr. 1812 až 1815). Achát často vyplňuje vesikuly (dutiny ve vulkanitech) – pokud 

mají tyto vyplněné vesikuly víceméně kulovitý tvar, jsou označovány jako geody (viz obr. 1730), 

drobnější jako „mandle“. Průběh jednotlivých proužků v achátu často kopíruje tvar vesikuly; 

v centru achátové geody může být dutina, jejíž stěny jsou pokryty krystalovaným křemenem (často 

jde o ametyst) – obr. 1731, 1744, 1752 a 1758. Ojediněle má páskování v centru achátové geody 

zcela odlišný charakter – achát je tvořen paralelně probíhajícími rovnými vrstvičkami, které se 

ukládaly původně vodorovně v někdejší dutině (v řezu jde o systém rovných, paralelně 

probíhajících proužků – viz obr. 1742 až 1744). 

Přírodní zbarvení achátu je vyvoláno přítomností uzavřenin goethitu, hematitu, seladonitu, chloritu, 

některých zeolitů a příp. i dalších minerálů. Rozdílně zbarvené proužky se liší povahou nebo 

množstvím těchto uzavřenin. Někdy se tyto uzavřeniny koncentrují v nepravidelných útvarech, 

které se na řezu projevují jako odlišně zbarvené skvrny, jindy tyto uzavřeniny vytvářejí sférické 

agregáty (např. goethit nebo zeolity) nebo agregáty keříčkovité (např. seladonit). 

Achát je zpravidla průsvitný. Neprůhledná křídově bílá varieta achátu se označuje jako kašolong   

(z gemologického hlediska je kašolong bezvýznamný). Achát má sklený nebo matný lesk. Není 

štěpný; T = 5,5–7, h = 2,5–2,7. 

Na základě stavby a barvy je rozlišováno několik variet achátu, z nichž jsou v následujícím 

přehledu uvedeny jen ty nejběžnější a z gemologického hlediska nejvýznamnější: 

mechový achát (achát s černými keříčkovitými útvary tvořenými oxidy železa nebo manganu, nebo 

s tmavě zelenými keříčkovitými útvary tvořenými chloritem nebo seladonitem) – obr. 1791, 

ohnivý achát (průsvitná křemitá hmota s převahou chalcedonu, zbarvená červenohnědě hematitem, 

jenž se koncentruje v určitých vrstvičkách, na nichž dochází k interferenci světelných paprsků) – 

obr. 1792 až 1796, 

onyx (černě zbarvený achát nebo achát s černými a bílými proužky) – obr. 1803 a 1804, 

sardonyx (achát se střídáním červenohnědých až hnědých proužků s proužky bílými) – obr. 1805 

až 1807, 1809 až 1811, 

karneol–onyx (achát se střídáním červených proužků s proužky bílými) – obr. 1808. 

Achát se vyskytuje především v dutinách vulkanických hornin jako produkt hydrotermálních 

procesů. K tomuto genetickému typu patří např. výskyty achátu v Podkrkonoší, kde achát tvoří 

geody v paleobazaltech (označovaných jako melafyry) – typickou lokalitou je kopec Kozákov. 

Může být přítomen i na hydrotermálních žilách – např. na lokalitě Horní Halže v Krušných horách. 

Achát může být i produktem zvětrávacích procesů. 

Významná naleziště achátu drahokamové kvality jsou v Brazílii (stát Rio Grande do Sul), Mexiku, 

Číně, Mongolsku, Austrálii a také Německu. 

Achát patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy a drobné dekorativní 

předměty. 
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Obr. 1731. Achátová geoda („mandle“) s ametystem v centru; šířka snímku cca 75 mm. Agate 

Creek, Ethridge Shire, Queensland, Austrálie. Foto: Greg Andrew. 

Obr. 1730. Achátová geoda. Lom 

Cemex, Buñol, Valencia, Španělsko. 

Foto: Juan Miguel Casanoca. 

po rozbití 

celá geoda 
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Obr. 1733. Achát, rovinný brus; šířka 

snímku 80 mm. Agate Creek, Queensland, 

Austrálie. Foto: Mark Rheinberger. 

Obr. 1732. Achát, rovinný brus; šířka 

snímku cca 80 mm. Důl Dryhead, Carbon 

Co., Montana, USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1734. Achát, rovinný brus; šířka 

snímku 64 mm. San Rafael Department, 

Mendoza, Argentina. Foto: T. C. Klinger. 
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Obr. 1737. Achát, rovinný brus;                            

šířka snímku 68 mm. Agate Creek, 

Queensland, Austrálie.                                          

Foto: Mark Rheinberger. 

Obr. 1736. Achát, rovinný brus;                                           

šířka snímku cca 80 mm. Károlyvár, 

Gyöngyösoroszi, Mátra, Maďarsko.                                             

Foto: Tibor Horváth. 

Obr. 1735. Achát, rovinný brus;                             

šířka snímku cca 60 mm. Kis-domb, 

Gyöngyöstarján, Mátra, Maďarsko.                                                  

Foto: Tibor Horváth. 
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Obr. 1738. Achát, rovinný brus,                    

šířka snímku cca 73 mm. Ojo Laguna, 

Ahumada, Chihuahua, Mexiko.                        

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1739. Achát, rovinný brus,                      

šířka snímku cca 75 mm. Ojo Laguna, 

Ahumada, Chihuahua, Mexiko.                       

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1740. Achát, rovinný brus;                   

šířka snímku 45 mm. Agate Creek, 

Queensland, Austrálie.                                     

Foto: Mark Rheinberger. 
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Obr. 1742. Achát, leštěná destička; šířka 

snímku 75 mm. Rio Grande do Sul, Brazílie.                

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1741. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku 100 mm. Rio Grande do Sul, 

Brazílie. Foto: Jorge Moreira Alves. 

Obr. 1743. Achát, leštěná destička; šířka 

snímku 75 mm. Rio Grande do Sul, Brazílie.                

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1745. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku cca 130 mm. Botswana.                                       

Foto: Christian Bracke. 

Obr. 1746. Achát, rovinný brus;                   

šířka snímku cca 40 mm. Tolcsva, 

Zempléni, Maďarsko.                                    

Foto: Tibor Horváth. 

Obr. 1744. Achát, rovinný brus;                   

šířka snímku 64 mm. Agate Creek, 

Queensland, Austrálie.                                       

Foto: Mark Rheinberger. 
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Obr. 1747. Achát, rovinný brus;                    

šířka snímku cca 40 mm. Károlyvár, 

Gyöngyösoroszi, Mátra, Maďarsko.          

Foto: Tibor Horváth. 

Obr. 1749. Achát, rovinný brus;                          

šířka snímku cca 30 mm. Lom Füledugó, 

Gyöngyöstarján, Mátra, Maďarsko.          

Foto: Tibor Horváth. 

Obr. 1748. Achát, rovinný brus;                                          

šířka snímku cca 60 mm. Lom Füledugó, 

Gyöngyöstarján, Mátra, Maďarsko.          

Foto: Tibor Horváth. 
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Obr. 1752. Achát, rovinný brus;                           

šířka snímku cca 135 mm. Madagaskar.                                 

Foto: Mark Rheinberger. 

Obr. 1750. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku cca 55 mm. Valle               

Escondido, San Rafael Department, 

Mendoza, Argentina.                                              

Foto: Marcelo Olsina. 

Obr. 1751. Achát, rovinný brus;                             

šířka snímku cca 70 mm. Göttschieder        

Heide, Idar-Oberstein, Německo.                                

Foto: A. Bleeker. 
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Obr. 1753. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku cca 95 mm. Lom Juchem, 

Niederwörresbach, Idar-Oberstein, 

Německo. Foto: A. Bleeker. 

Obr. 1754. Achát, rovinný brus;                           

šířka snímku cca 100 mm. St. Egidien, 

Glauchau, Německo. Foto: M. Kampf. 

Obr. 1755. Achát, rovinný brus;                                  

šířka snímku cca 62 mm. St. Egidien, 

Glauchau, Německo. Foto: Robert Kunze. 
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Obr. 1758. Achát, rovinný brus;                      

šířka snímku cca 125 mm. Madagaskar.                                 

Foto: Mark Rheinberger. 

Obr. 1757. Achát, rovinný brus;                                      

šířka snímku cca 45 mm. Ojo Laguna,       

Mun. de Ahumada, Chihuahua, Mexiko.                                      

Foto: Karl Volkman. 

Obr. 1756. Achát, rovinný brus;                      

šířka snímku 70 mm. Rio Grande do Sul, 

Brazílie. Foto: JSS. 
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Obr. 1760. Achát, rovinný brus;                              

šířka snímku cca 40 mm. Ojo Laguna,           

Mun. de Ahumada, Chihuahua, Mexiko.            

Foto: Karl Volkman. 

Obr. 1761. Achát, rovinný brus;                     

šířka snímku cca 150 mm. Chihuahua, 

Mexiko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1759. Achát, rovinný brus;                       

šířka snímku cca 90 mm. Rancho Borunda, 

Ojo Laguna, Mun. de Ahumada, 

Chihuahua, Mexiko. Foto: Karl Volkman. 
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Obr. 1762. Achát, rovinný brus;                   

šířka snímku cca 100 mm. Arenrath, 

Wittlich, Eifel, Německo.                                     

Foto: Christian Bracke.   

Obr. 1763. Achát, rovinný brus;                       

šířka snímku cca 85 mm. Arenrath,          

Wittlich, Eifel, Německo.                                          

Foto: Christian Bracke. 

Obr. 1764. Achát, leštěný povrch;                            

šířka snímku cca 60 mm. Arenrath, 

Wittlich, Eifel, Německo.                                        

Foto: Christian Bracke. 
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Obr. 1767. Achát, rovinný brus;                               

šířka snímku 65 mm. Nowy Kosciol, 

Polsko. Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1765. Achát (s pseudomorfózou po 

aragonitu), rovinný brus; šířka snímku cca 

85 mm. Rancho Coyamito, Sierra del 

Gallego, Mun. de Ahumada, Chihuahua, 

Mexiko. Foto: Van King. 

 

Obr. 1766. Achát, rovinný brus;                               

šířka snímku cca 68 mm. Arenrath,                               

Wittlich, Eifel, Německo.                                      

Foto: Christian Bracke. 
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Obr. 1768. Achát, rovinný brus;                               

šířka snímku 33 mm. Horní Halže, ČR.                        

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1770. Achát, rovinný brus;                       

šířka snímku cca 28 mm. Morcinov, ČR.                

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1769. Achát, rovinný brus;                            

šířka snímku cca 12 mm. Horní Halže, ČR.                         

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1772. Achát, rovinný brus;                                    

šířka snímku 28 mm. Studenec, ČR.                               

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1773. Achát, rovinný brus;                                

šířka snímku cca 110 mm. Kozákov, ČR.                         

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1771. Achát, rovinný brus;                           

šířka snímku cca 28 mm. Morcinov, ČR.                                 

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1774. Achát, rovinný brus;                                  

šířka snímku 76 mm. Doubravice, ČR.                             

Foto: Robert Kunze. 

Obr. 1775. Achát, rovinný brus;                          

šířka snímku 20 mm. Šonov, ČR.                              

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1776. Achát, rovinný brus;                                      

šířka snímku cca 14 mm. Šonov, ČR.                                 

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1777. Achát, rovinný brus;                                            

šířka snímku 10 mm. Železnice, ČR.                              

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1778. Achát, rovinný brus;                        

šířka snímku 12 mm. Železnice, ČR. 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1779. Achát, rovinný brus;                           

šířka snímku 12 mm. Železnice, ČR. 

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1782. Achát, rovinný brus;                                        

šířka snímku 12 mm. Železnice, ČR.                              

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1781. Achát, rovinný brus;                       

šířka snímku 10 mm. Železnice, ČR. 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1780. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku 12 mm. Železnice, ČR. 

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1783. Achát, rovinný brus;                        

šířka snímku cca 5 mm. Železnice, ČR.                               

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1784. Achát, rovinný brus;                           

šířka snímku cca 7 mm. Železnice, ČR.                                 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1785. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku cca 6 mm. Železnice, ČR.                                

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1786. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku cca 5 mm. Železnice, ČR.                               

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1787. Achát, rovinný brus;                      

šířka snímku cca 7 mm. Doubravice, ČR.                           

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1788. Achát, rovinný brus;                           

šířka snímku cca 7 mm. Doubravice, ČR.                           

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1789. Achát, rovinný brus;                         

šířka snímku cca 12 mm. Dráčov, ČR.                                               

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1791. Mechový achát („mech“ je 

tvořen seladonitem), rovinný brus; šířka 

snímku cca 85 mm. Idževan, Tavuš, 

Arménie. Foto: Pavel M. Kartashov. 

Obr. 1790. Achát, rovinný brus;              

šířka snímku cca 12 mm. Amerzgane, 

Ouarzazate Province, Maroko.                               

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1792. Ohnivý achát, rovinný brus; 

šířka snímku cca 50 mm. Aguascalientes, 

Mexiko. Foto: Karl Volkman. 

Obr. 1793. Ohnivý achát; šířka snímku        

cca 30 mm. El Cobre, Mun. de Tepezalá, 

Aguascalientes, Mexiko.                                

Foto: Carlos Medina. 

Obr. 1794. Ohnivý achát; šířka snímku 

cca 70 mm. El Cobre, Mun. de Tepezalá, 

Aguascalientes, Mexiko.                         

Foto: Carlos Medina. 
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Obr. 1795. Ohnivý achát; šířka snímku       

cca 70 mm. Aguascalientes, Mexiko.                

Foto: Jorge Moreira Alves. 

Obr. 1796. Ohnivý achát; šířka snímku                       

cca 15 mm. Black Hills, Graham Co.,           

Arizona, USA. Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1797. Achát, leštěné „vajíčko“; šířka 

snímku cca 36 mm. Agate Creek, 

Etheridge Shire, Queensland, Austrálie.                            

Foto: Mark Rheinberger. 
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Obr. 1798. Achátová koule o průměru              

cca 65 mm na trojnožce. 

Obr. 1799. Koule z achátu; průměr koule 

70 mm. Madagaskar. 

Obr. 1800. Plastika želvy z achátu, šířka 

snímku 120 mm, hmotnost cca 1 kg. 
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Obr. 1801. Plastika delfína z achátu,               

hmotnost 275g. 

Obr. 1802. Achát, leštěná destička,                            

Rio Grande do Sul, Brazílie. 
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Obr. 1803. Náhrdelník z leštěných disků 

onyxu o velikosti cca 23 x 19 mm. 

Obr. 1805. Stříbrný přívěsek se sardonyxem. 

Obr. 1804. „Penízky“ z onyxu o průměru 

35 mm. 
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Obr. 1808. Urna z mongolského karneol-

onyxu; výška urny cca 26 cm. 

Obr. 1806. Přívěsek ze sardonyxu. 

Obr. 1807. Pyramida z achátu – sardonyxu; 

rozměry základny 57 x 57 mm, hmotnost 

139 g. 
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Obr. 1810. Kamej ze sardonyxu. 

Obr. 1809. Kamej ze sardonyxu (4. stol.), 

rozměry 185 x 122 mm. 
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Obr. 1812. Nástěnné hodiny z barveného 

achátu; šířka snímku cca 120 mm.  

 

Líbí se vám ty hodiny? Já bych si je určitě 

nekoupil, ba nechtěl bych je ani zadarmo!  

(Tož, jako správné Hanák, bych je zadarmo 

bral...) 

Obr. 1813. Barvený achát; šířka snímku       

cca 125 mm. Brazílie.                                         

Foto: Pedro González. 

Obr. 1811. Kamej ze sardonyxu ve stříbře, 

rozměry 40 x 30 mm. 
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Obr. 1814. Pyramida z barveného achátu; 

rozměry základny 56 x 56 mm, hmotnost 

135 g. 

Obr. 1815. Barvený achát vsazený do 

stříbrného prstenu. 
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8.5  Rodochrozit 

Rodochrozit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Mn[CO3].        

V podobě izomorfních příměsí může obsahovat Ca, Fe, Mg, Co a Cd. Krystaluje v trigonální 

soustavě. Krystaly mají obvykle tvar klence (obr. 1816 až 1818), vzácněji ditrigonálního 

skalenoedru (obr. 1819 a 1820) nebo jde o tlustě tabulkovité krystaly. Agregáty rodochrozitu jsou 

zrnité; často tvoří žilné výplně s páskovanou stavbou (obr. 1826), někdy i útvary podobné 

krápníkům nebo nátekům s kolomorfní stavbou (obr. 1821 a 1822). Má nejčastěji růžově červenou 

až tmavě červenou barvu (obr. 1816 až 1826), může být i šedý, šedavě červený, oranžově červený, 

hnědočervený, hnědý nebo i modrý. Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, 

dokonalou štěpnost podle {10-11}; T = 4, h = 3,3–3,7. 

Vyskytuje se jako součást hydrotermální mineralizace. Je přítomen na sedimentárních ložiskách        

Mn-rud a na ložiskách metamorfovaných Mn-rud. Významná naleziště rodochrozitu drahokamové 

kvality jsou v Argentině, JAR a Namibii. 

Rodochrozit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj hlavně kabošony a drobné 

dekorativní předměty. 

 

 
 

 
 

Obr. 1816. Rodochrozit; šířka snímku                         

24 mm. Mina Uchucchacua, Oyón, 

Departamento Lima, Peru.                                      

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1817. Rodochrozit; šířka snímku                 

cca 42 mm. Sweet Home Mine, Alma,                 

Park County, Colorado, USA.                                           

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1820. Rodochrozit; šířka snímku                            

30 mm. Kuruman, JAR. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 1819. Rodochrozit; šířka snímku               

cca 32 mm. Důl Uchucchacua, Oyon,         

Lima Department, Peru.                                             

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 1818. Rodochrozit; šířka snímku 

cca 90 mm. Sweet Home Mine, Alma, 

Park County, Colorado, USA.                            

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 1821. Kolomorfní agregát rodochrozitu; šířka snímku cca 145 mm. Uškatan, Kazachstán. 

Foto: Kevin Ward. 

 

 

 
 

Obr. 1822. Rodochrozit; šířka snímku cca 

40 mm. Hotazel, JAR. Foto: John H. Betts.  



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 705 

 

 

 
 

Obr. 1823. Přívěsky z rodochrozitu. 

Obr. 1824. Stříbrný přívěsek                                     

s rodochrozitem. 
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Obr. 1825. Rodochrozit, oválný brus, 

5,48 ct, 12,2 x 9,5 mm. JAR. 

Obr. 1826. Koule z argentinského 

rodochrozitu, průměr cca 95 mm. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 707 

 

8.6  Aragonit 

Aragonit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Ca[CO3]. V podobě 

izomorfních příměsí obsahuje Sr, méně též Mg, Fe a Zn. Krystaluje v rombické soustavě. Poměrně 

často se nachází v podobě jehlicovitých nebo sloupcovitých krystalů (obr. 1827 až 1831); běžné 

jsou dvojčatné srůsty (často jde o srůsty tří jedinců, jimiž vznikají pseudohexagonální sloupce – 

obr. 1832 až 1837). Tvoří stébelnaté, jehličkovité i vláknité agregáty, které mají často radiálně 

paprsčitou nebo paralelní stavbu. Méně rozšířené jsou keříčkovité agregáty (tzv. železný květ – obr. 

1838 až 1842) nebo agregáty s pisolitickou stavbou (tzv. hrachovec – obr. 1843). Aragonit je 

nejčastěji bezbarvý, bílý, šedý, nažloutlý, narůžovělý, nafialovělý, ojediněle namodralý až modrý 

(obr. 1827 až 1853). Páskovaná varieta označovaná jako vřídlovec je tvořena střídajícími se světle 

zbarvenými vrstvičkami s vrstvičkami sytě hnědé až fialově hnědé či červenohnědé barvy (obr. 

1853). Aragonit je průhledný, průsvitný nebo neprůhledný. Má skelný lesk, nedokonalou štěpnost 

podle {010}; T = 3,5–4, h = 2,9–3,0. 

Aragonit se vyskytuje na hydrotermálních žilách (např. Příbram), v dutinách čedičů (Hořenec                      

u Bíliny, Hřídelec u Nové Paky), příp. jiných neovulkanitů. Vzniká jako chemogenní sediment 

v okolí vývěrů termálních pramenů (často jde o vřídlovec nebo i hrachovec) – typickou lokalitou 

na území ČR jsou Karlovy Vary. Jako součást jeskynní výzdoby je aragonit přítomen např.                        

v jeskyních Českého krasu a zejména ve Zbrašovských aragonitových jeskyních u Teplic nad 

Bečvou. Aragonit je podstatou složkou perel (podkapitola 7.15); někdy tvoří jeskynní perly (viz 

obr. 1844), častější jsou jeskynní perly z kalcitu. Významná naleziště aragonitu jsou ve Španělsku                     

(v Aragonii), Maroku, Pákistánu a na Slovensku. 

Aragonit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony, drobné dekorativní 

předměty a plastiky, výjimečně fasetové brusy. Může být využit jako obkladový materiál. 

Jako onyxový mramor nebo mramorový onyx jsou označovány karbonátové horniny různé 

geneze, tvořené kalcitem nebo aragonitem, které mají výraznou páskovanou texturou (obr. 1850 až 

1852). Jsou využívány na výrobu dekorativních předmětů – významným producentem je Pákistán. 
 

 
Obr. 1827. Krystaly aragonitu z Hořence u Bíliny, ČR (vlevo – šířka snímku cca 25 mm, uprostřed 

– 20 mm) a z Podrečan na Slovensku (vpravo – 15 mm). Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1828. Aragonit; šířka snímku 50 mm. 

Hořenec u Bíliny, ČR.                                  

Foto: M. Filippi a K. Mařík. 

Obr. 1829. Aragonit; šířka snímku                      

cca 35 mm. Tokod-Altáró, Gerecse, 

Maďarsko. Foto: Tibor Horváth. 
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Obr. 1830. Aragonit; šířka snímku                               

cca 40 mm. Salzburg, Rakousko.                            

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1831. Aragonit; šířka snímku                  

cca 130 mm. Podrečany, Slovensko.                  

Foto: Albert Russ. 

Obr. 1832. Aragonit; šířka snímku                                  

cca 60 mm. Sefrou, Maroko.                                      

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1833. Aragonit; šířka snímku 45 mm. 

Serfou, Maroko. Foto: Antonio Borrelli. 

Obr. 1834. Aragonit; šířka snímku                   

cca 50 mm. Sefrou, Maroko.                              

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1835. Aragonit; šířka snímku 70 mm. 

Molina de Aragon, Guadalajara,                                      

Castilla-Leon, Španělsko.                                                

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 1838. Aragonit – železný květ; šířka 

snímku cca 78 mm. Erzberg, Eisenerz, 

Steiermark, Rakousko. Foto: Robert Kunze. 

Obr. 1837. Aragonit provázený sírou;                               

šířka snímku cca 135 mm. Agrigento 

Province, Sicílie, Itálie.                                                      

Foto: Jean-Marie Claude. 

Obr. 1836. Aragonit; šířka snímku                              

cca 65 mm. Atlas, Maroko.                                              

Foto: Tony Peterson.  
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Obr. 1839. Aragonit – železný květ;                         

šířka snímku cca 40 mm. Důl Hoffnung,                             

Ahrbrück, Eifel, Německo.                                                 

Foto: Christof Schäfer. 

Obr. 1840. Aragonit – železný květ;                         

šířka snímku cca 96 mm. Sounion, Laurion, 

Řecko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1841. Aragonit – železný květ;                    

šířka snímku cca 35 mm. Důl Megala 

Pefka 68, Laurion, Řecko.                                        

Foto: Rainer Bode.  
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Obr. 1842. Aragonit – „železný květ“. 

Ochtinská aragonitová jaskyňa, Slovensko. 

Obr. 1843. Aragonit – hrachovec; šířka 

snímku cca 85 mm. Karlovy Vary, ČR. 

Foto: A. Šumbera a Z. Proks. 

Obr. 1844. Jeskynní perly z aragonitu;                     

šířka snímku cca 70 mm. Vyhne,                                     

Slovensko. Foto: Albert Russ. 
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Obr. 1845. Aragonit, oválný kabošon,                     

3,03 ct, 10 x 8 mm. Argentina. 

Obr. 1846. Aragonit, oválný kabošon,                         

13,02 ct, 17,8 x 13 mm. Argentina.  

Obr. 1847. Tumblerovaný aragonit; šířka 

snímku cca 35 mm. 
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Obr. 1849. Aragonit, oválný kabošon,            

55 x 36  mm. Concarán, San Luis,                              

Argentina. Foto: J. C. Lodovichi. 

Obr. 1848. Růženec s kuličkami                              

z aragonitu. 
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Obr. 1852. Čajová miska z pákistánského aragonitu (onyxový mramor); průměr misky 75 mm, 

výška 30 mm, hmotnost 113 g. 

 

Obr. 1851. Miska z pákistánského aragonitu 

(onyxový mramor); průměr misky 150 mm, 

výška 52 mm. 

Obr. 1850. Hodiny z pákistánského 

aragonitu onyxového mramoru – broušený    

a leštěný kus aragonitu s otvorem na 

hodinový strojek zn. Quartz; rozměry cca                

200 x 110 x 40 mm, hmotnost 1443 g. 
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Obr. 1853. Psací souprava z aragonitu – stojánek na psací potřeby a perořízek z karlovarského 

vřídlovce (vrchní strana stojánku je ponechána přírodní, nevyleštěná, na perořízku je také kousek 

plochy přírodní); šířka snímku cca 240 mm. 
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8.7  Magnezit 

Magnezit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Mg[CO3].              

V podobě izomorfních příměsí obsahuje zejména Fe, méně Mn a Ca. Krystaluje v trigonální 

soustavě. Jeho krystaly mají tvar klence (obr. 1854 a 1855). Obvykle se vyskytuje v hrubě zrnitých, 

stébelnatých nebo celistvých agregátech. Má bílou, bělošedou nebo jemně nažloutlou barvu (obr. 

1854 až 1857). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný; jemnozrnné agregáty jsou obvykle 

neprůhledné. Magnezit má skelný lesk; jemnozrnné agregáty jsou matné. Je dokonale štěpný podle 

{10-11}, celistvé agregáty někdy mají lasturnatý lom; T = 4–4,5, h = 2,9–3,1. 

Velké akumulace krystalického magnezitu (jde v podstatě o monominerální horninu) vznikají 

hydrotermálně metasomatickým zatlačováním dolomitů a vápenců – ložiska tohoto typu jsou např. 

na Slovensku (v pruhu mezi Lučencem a Košicemi) a v Rakousku (ve Štýrsku). Hydrotermální 

přeměnou hadců nebo jejich zvětráváním se tvoří celistvý magnezit (v ČR např. Věžná a Smrček             

u Bystřice nad Pernštejnem, Nová Ves u Oslavan). Magnezit však může vznikat též z hydroxidu 

hořečnatého, sedimentujícího za dosti mimořádných podmínek v mořských lagunách a slaných 

jezerech (takto se vytvořila obrovská ložiska magnezitu v Mandžusku), ale též ve sladkovodních 

jezerech. 

Naleziště magnezitu vhodného pro šperkařské zpracování jsou v Číně, Brazílii (Bahia) a USA (státy 

Washington a Arizona). 

Magnezit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy, častěji kabošony 

(podle povahy suroviny). 

 

 
 

Obr. 1854. Magnezit; šířka snímku cca 

140 mm. Serra das Éguas, Brumado, 

Bahía, Brazilie. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1857. Stříbrný náramek s magnezitem. 

Gila Wilderness Area, Arizona, USA. 

Obr. 1856. Magnezit, poduškový brus, 

28,85 ct, 21 x 16,5 mm. Brazílie. 

Obr. 1855. Magnezit; šířka snímku 20 mm. 

Důl Kohlenbach, Eiserfeld, Siegerland, 

Německo. Foto: Rainer Bode. 
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8.8  Malachit 

Malachit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Cu
2+

2[(OH)2|CO3]. 

Krystaluje v monoklinické soustavě. Jen vzácně tvoří jehličkovité krystaly (obr. 1858 a 1859); 

obvykle se vyskytuje v podobě povlaků a kulovitých, ledvinitých nebo hroznovitých agregátů, 

složených z jemných, radiálně paprsčitě uspořádaných vláken či jehliček (obr. 1861 až 1874, 1883      

a 1884); relativně časté jsou pseudomorfózy malachitu po azuritu (obr. 1860). Malachit má zelenou 

nebo tmavě zelenou barvu; v malachitových agregátech se často střídají jemné proužky s různými 

odstíny zelené barvy (obr. 1858 až 1884). Je obvykle průsvitný nebo neprůhledný. Větší krystaly 

malachitu mají diamantový až skelný lesk, vláknité agregáty jsou obvykle hedvábně lesklé, povlaky 

mohou být matné. Malachit má dobrou štěpnost podle {001}; T = 3,5–4, h = 4,0. 

Malachit se vyskytuje se v oxidační zóně ložisek měděných rud (v ČR např. na lokalitách Příbram, 

Borovec u Štěpánova nad Svratkou, Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem). Významná naleziště 

malachitu drahokamové kvality jsou v Konžské demokratické republice, Zambii a Rusku (Ural). 

Patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony; používá se na výrobu dekorativních 

předmětů (vázy, misky apod.). 

 

 
 

 

Obr. 1858. Malachit a kuprit; šířka snímku 

cca 40 mm. Copper Queen Mine, Bisbee, 

Cochise County, Arizona, USA.              

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1859. Malachit; šířka snímku cca                            

50 mm. Kerrouchen, Khénifra, Maroko.                          

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1862. Malachit; šířka snímku 70 mm. 

Rum Jungle, N. W. T., Austrálie. 

Obr. 1861. Malachit; šířka snímku 35 mm. 

Důl Virneberg, Rheinbreitbach, Rheinland, 

Německo. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 1860. Pseudomorfózy malachitu po 

azuritu; šířka snímku cca 62 mm.                 

Důl Milpillas, Cananea, Sonora, Mexiko.                 

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1863. Malachit; šířka snímku cca                            

130 mm. Katanga (Shaba), Konžská 

demokratická republika.                                                

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1864. Malachit; šířka snímku cca                                      

125 mm. Brown's Prospect, Rum Jungle, 

Northern Territory, Austrálie.                                 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1865. Malachit, příčný průřez 

krápníkovitým útvarem; šířka snímku                                      

90 mm. Důl Mashamba, Katanga (Shaba), 

Konžská demokratická republika.                        

Foto: John H. Betts.  
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Obr. 1867. Malachit, rovinný brus; šířka 

snímku cca 110 mm. Konžská demokratická 

republika. 

Obr. 1866. Malachit, rovinný brus; šířka 

snímku cca 90 mm. Katanga (Shaba), 

Konžská demokratická republika.           

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1868. Malachit, rovinný brus;                 

šířka snímku cca 10 mm. Katanga (Shaba), 

Konžská demokratická republika.                 

Foto: Vítězslav Snášel. 
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Obr. 1869. Malachit, rovinný brus;                  

šířka snímku cca 160 mm. Lubumbashi 

(Elizabethville), Katanga (Shaba), 

Konžská demokratická republika.                

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1870. Tumblerovaný malachit. 

Obr. 1871. Malachit, bagetový kabošon, 

6,52 ct, 11 x 9,2 mm. Zambie. 
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Obr. 1872. Malachit, bagetový kabošon, 

7,24 ct, 10,9 x 9,2 mm. Zambie. 

Obr. 1873. Malachit, bagetový kabošon, 

6,57 ct, 11 x 9 mm. Zambie.  

Obr. 1874. Malachit, bagetový kabošon, 

5,88 ct, 10,8 x 9 mm. Zambie. 
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Obr. 1877. Přívěsek s malachitem. 

Obr. 1875. Malachit a chryzokol, oválný 

kabošon, 41,71 ct, 30 x 22 mm; USA. 

Obr. 1876. Malachit a chryzokol,                 

tumblerovaný kámen; šířka snímku                 

cca 125 mm. Kolwezi, Katanga (Shaba), 

Konžská demokratická republika.                      

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 1879. Výrobky z malachitu z Konžské demokratické republiky. 

 

 

 

 

Obr. 1878. Brož s malachitem., 

šířka snímku cca 55 mm. 
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Obr. 1881. Váza z uralského malachitu        

v Ermitáži v St. Petersburgu (Rusko). 

Obr. 1880. Plastika lva z malachitu           

(z Konžské demokratické republiky); šířka 

snímku cca 90 mm. Foto: Cindy Fowler. 

Obr. 1882. „Malachitové autíčko“. 
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Obr. 1883. Krabička (šperkovnice)                     

z konžského malachitu;                             

rozměry krabičky 70 x 50 x 30 mm. 

Obr. 1884. Šňůra malachitových knoflíků. 
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8.9  Howlit 

Howlit je minerál náležející do třídy borátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Ca2[B5SiO9(OH)5].        

V podobě příměsí může obsahovat Na a K. Krystaluje v monoklinické soustavě. Jeho krystaly jsou 

tabulkovité, obvykle se však vyskytuje v podobě hlízek a kulovitých agregátů, které jsou 

jemnozrnné nebo celistvé (obr. 1885 až 1886). Má bílou barvu (obr. 1885 až 1892). Jemnozrnné                   

a celistvé agregáty howlitu jsou neprůhledné, mají matný lesk a lasturnatý lom; T = 3,5,                     

h = 2,4–2,6. 

Howlit bývá přítomen na evaporitových ložiskách, na nichž provází další boráty. Naleziště howlitu 

drahokamové kvality jsou v USA (New Mexico, California) a Kanadě. 

Howlit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony a drobné dekorativní 

předměty. Často je barven do modra a bývá jím imitován tyrkys (obr. 1893 až 1897). 

 

 

 
 

 
 

 

Obr. 1885. Howlit; šířka snímku cca                   

50 mm. Wentworth area, Hants Co., Nova 

Scotia, Kanada. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1886. Howlit; šířka snímku cca                              

90 mm. Tick Canyon, Lang, Los Angeles 

Co., California, USA.                                                         

Foto: Charles Creekmur. 
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Obr. 1888. Howlit, kulatý kabošon,                        

6,25 ct, 12 mm. Kanada. 

Obr. 1887. Howlit, kulatý kabošon,                         

11,65 ct, 15 mm. Kanada. 

Obr. 1889. Howlit, čtvercový kabošon,                       

5,65 ct, 10 mm. Kanada. 
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Obr. 1890. Howlit, tumblerované kameny; 

šířka snímku cca 150 mm. 

Obr. 1892. Howlit, plastika Buddhy; šířka 

snímku cca 55 mm. 

Obr. 1891. Želva z howlitu; šířka snímku                  

cca 35 mm. 
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Obr. 1893. Barvený howlit imitující tyrkys – modré zbarvení je jen v povrchové vrstvě, což je 

dobře patrné po rozříznutí kamene. 

 

 

 
 

 
 

Obr. 1895. Náramek z barveného howlitu 

(imitujícího tyrkys). 

Obr. 1894. Barvený howlit, tumblerované 

kameny; šířka snímku cca 90 mm.  
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Obr. 1896. Howlit (barvený), plastika 

Buddhy; šířka snímku cca 50 mm. 

Obr. 1897. Růženec s kuličkami barveného 

howlitu (průměr 8 mm). 
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8.10  Sádrovec 

Sádrovec je minerál náležející do třídy sulfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Ca[SO4] · 2H2O. 

Krystaluje v monoklinické soustavě. Poměrně hojně se nachází v podobě tabulek, sloupečků až 

jehliček protažených podle vertikální osy (obr. 1898 až 1902) nebo ve formě čočkovitých krystalů 

se zakřivenými plochami. Krystaly sádrovce bývají velmi často zdvojčatělé (obr. 1903 a 1904); 

běžné jsou růžicovité prorostlice čočkovitých nebo tabulkovitých krystalů (obr. 1905). Agregáty 

mohou být zrnité až celistvé, někdy mají vláknitou stavbu (obr. 1906). Sádrovec je bezbarvý, bílý, 

šedý, žlutý nebo žlutohnědý, bývá však zbarven i červeně, hnědě nebo černě (obr. 1899 až 1924).    

Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, na štěpných plochách někdy lesk 

perleťový, avšak v závislosti na charakteru agregátů může být i matný nebo hedvábně lesklý.               

Je dokonale štěpný podle {010}; T = 1,5–2, h = 2,3–2,4. 

Z gemologického hlediska jsou významné dvě odrůdy sádrovce. Alabastr je velmi jemnozrnný až 

celistvý sádrovec bílé barvy, jenž může být místy narůžovělý, nazelenalý nebo i jinak světle 

zbarvený (obr. 1910 až 1919). Jako selenit jsou označovány vláknité agregáty sádrovce, v nichž 

jsou vlákna uspořádána paralelně; selenit má charakteristický hedvábný lesk a vykazuje efekt oka 

(obr. 1920 až 1924). 

Velká ložiska sádrovce se vytvořila odpařováním mořské vody – takto vytvořený sediment 

(evaporit) se označuje jako sádrovec (termín sádrovec je tedy užíván jak k označení minerálu, tak             

i sedimentární horniny, jejíž je dominantní složkou). V ČR se sádrovec evaporitového typu 

vyskytuje na Opavsku (např. Kobeřice). Jako primární minerál bývá sádrovec přítomen na 

hydrotermálních ložiskách; s druhotným sádrovcem se setkáváme relativně hojně v oxidační zóně 

sulfidických ložisek. Jednotlivé krystaly sádrovce a jejich shluky se někdy hojně nacházejí v jílech 

a slínech (např. na jižní Moravě). V pouštním klimatu se v připovrchové vrstvě písku a zvětralin 

tvoří sádrovcové konkrece, krusty i tzv. pouštní růže (shluky tabulkovitých krystalů sádrovce 

zpravidla narůžovělé barvy – obr. 1907 až 1909). 

Sádrovec patří mezi obecné drahé kameny. Alabastr je používán k výrobě dekorativních předmětů. 

Ze selenitu se zhotovují kabošony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1898. Krystaly sádrovce: sloupcovitého habitu (vlevo), tabulkovitého habitu (uprostřed), 

dvojče sádrovce typu „vlaštovčího ocasu“ (vpravo) – Rösler (1988). 
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Obr. 1899. Sádrovec; šířka snímku cca            

70 mm. Santa Eulalia District, Mun. de 

Aquiles Serdán, Chiohuahua, Mexiko.                    

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1901. Sádrovec; šířka snímku 50 mm. 

Chodiziehe, Poznaňská oblast, Polsko.         

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1900. Sádrovec; šířka snímku cca                     

45 mm. Eisleben, Sasko, Německo.                            

Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 1903. Dvojčata sádrovce (tzv. vlaštovčí 

ocasy); šířka snímku cca 55 mm. Hallstatt, 

Rakousko. Foto: Christian Bracke. 

Obr. 1904. Dvojče sádrovce (tzv. vlaštovčí 

ocas); šířka snímku cca 100 mm. Banská 

Štiavnica, Slovensko.                                                          

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 1902. Sádrovec; šířka snímku                             

10 mm. Chessy-les-Mines, Rhône, Francie.                

Foto: Frederic Hede. 
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Obr. 1906. Vláknitý agregát sádrovce;              

šířka snímku cca 130 mm. Liupanshui      

Prefecture, Guizhou Province, Čína.                             

Foto: Wang Minerals. 

Obr. 1907. Sádrovec – „pouštní růže“;                 

šířka snímku 70 mm. Chihuahua, Mexiko.           

Foto: John H. Betts.  

Obr. 1905. Sádrovec; šířka snímku                              

cca 115 mm. Agrigento, Itálie.                                  

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1908. Sádrovec – „pouštní růže“;                  

šířka snímku cca 270 mm. Grand Erg 

Oriental Desert, Douz, Tunisko.                                    

Foto: Rui Nunes. 

Obr. 1909. Sádrovec – „pouštní růže“;                           

šířka snímku cca 160 mm. Grand Erg 

Oriental Desert, Douz, Tunisko.                                  

Foto: Jorge Moreira Alves. 

Obr. 1910. Svícen z alabastru (horní část)      

a vápence (podstavec). 
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Obr. 1912. Skulptura z alabastru; hlava je               

v životní velikosti. 

Obr. 1911. Váza z alabastru, stará egyptská 

práce. 

Obr. 1913. Soška medvěda z alabastru;                     

šířka snímku cca 225 mm. 
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Obr. 1914. Soška medvěda z alabastru;                       

šířka snímku cca 180 mm. 

Obr. 1915. Částečně pozlacená socha                         

z alabastru („sedící Buddha“); výška sochy 

cca 50 cm, hmotnost 35 kg. Zhotoveno                               

v Barmě v 18. století. 
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Obr. 1916. Soška lososa z alabastru, šířka 

snímku cca 250 mm. 

Obr. 1917. Svícen (na čajovou svíčku)           

z egyptského alabastru; šířka snímku cca 

125 mm. 

Obr. 1918. Miska z egyptského alabastru; 

průměr misky cca 110 mm. 
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Obr. 1920. Tumblerovaný selenit. 

Obr. 1919. Lampa z alabastru. 
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Obr. 1921. Koule ze sádrovce – selenitu, 

průměr 90 mm. 

Obr. 1923. Oválné kabošony ze sádrovce – 

selenitu s efektem oka; šířka snímku cca 

185 mm. 

Obr. 1922. Koule ze sádrovce – selenitu, 

průměr 85 mm. 
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Obr. 1924. Svícen ze selenitu; 

šířka snímku cca 125 mm. 
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8.11  Apatit 

Jako apatit je označována skupina minerálů, reprezentovaná zejména fluorapatitem, chlorapatitem   

a hydroxylapatitem. Tato trojice minerálů patří do třídy fosfátů. Představuje nejvýznamnější členy 

izomorfní řady apatitu. Chemické složení fluorapatitu vyjadřuje vzorec Ca5[F|(PO4)3], složení 

chlorapatitu Ca5[Cl|(PO4)3] a složení hydroxylapatitu Ca5[(OH)|(PO4)3]. Složení přechodných členů 

lze vyjádřit vzorcem Ca5[(F,Cl,OH)|(PO4)3]. Všechny výše uvedené minerály řady apatitu se běžně 

označují názvem „apatit“ (a tak je tomu i v následujícím textu). Vápník může být ve struktuře 

apatitu substituován Sr, Na, prvky skupiny vzácných zemin (zejména Ce), Mn, Mg, Fe a někdy též 

U a Th. Skupina PO4
3-

 může být zčásti substituována skupinami CO3
2-

, AsO4
3-

, SO4
2-

 a SiO4
4-

. 

Apatit krystaluje v hexagonální soustavě. Jeho krystaly jsou v závislosti na podmínkách vzniku 

tlustě tabulkovité, sloupcovité, jehličkovité nebo i dipyramidální (obr. 1925 až 1940). Apatit tvoří 

zrnité, celistvé, vláknité, stébelnaté nebo zemité agregáty. Může být bezbarvý, bílý, světle 

nazelenalý až smaragdově zelený, nažloutlý, namodralý, světle fialový i jinak zbarvený (obr. 1926 

až 1965). Může vykazovat efekt oka (obr. 1962 až 1964). Je průhledný, poloprůhledný nebo 

průsvitný. Má skelný až mastný nebo matný lesk. Je štěpný podle {0001} a {10-10}, avšak ne vždy 

je tato štěpnost zřetelná; T = 5, h = 3,2. 

Jehličky či sloupečky apatitu (zpravidla mikroskopických rozměrů) bývají přítomny v různých 

typech magmatických hornin. Velké akumulace zrnitého apatitu provázeného nefelínem, titanitem      

a dalšími minerály se někdy nacházejí v nefelinických syenitech (gigantická ložiska tohoto typu 

jsou známa z Kolského poloostrova). Krystalovaný apatit se nachází v pegmatitech (v ČR např. 

Bory a Bobrůvka u Velkého Meziříčí) a v greisenech (Cínovec u Teplic, Krásno u Horního 

Slavkova). Apatit je hlavní složkou fosforitů, tj. sedimentárních hornin obsahujících minimálně              

18 % P2O5, které se vzhledem k chemickému složení často označují termínem „fosfáty“. 

Apatit drahokamové kvality se vyskytuje v pegmatitech. Jeho hlavními producenty jsou Brazílie 

(Minas Gerais), Barma, Srí Lanka, Mosambik, Keňa, Kanada (Ontario) a Rusko (Zabajkalí). 

Apatit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy nebo kabošony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1925.  

Krystaly apatitu:  

tabulkovitý (vlevo), 

prizmatický (uprostřed), 

dipyramidální (vpravo) 

– Rösler (1988). 

Obr. 1926. Apatit; šířka snímku cca 30 mm. 

Důl Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge, 

Sachsen, Německo. Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 1929. Fluorapatit; šířka snímku cca                    

30 mm. Malmberget, Gällivare, Švédsko.         

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1927. Šedobílý fluorapatit s ferberitem                         

a sideritem; šířka snímku cca 110 mm.                  

Minas da Panasqueira, Beira Baixa, 

Portugalsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1928. Růžový fluorapatit provázený 

bledě modrým akvamarínem; šířka snímku 

cca 70 mm. Chumar Bakhoor, Hunza 

Valley, Gilgit District, Pákistán.                                     

Foto: Kevin Ward. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 748 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1932. Krystal apatitu na oranžově 

zbarveném kalcitu; šířka snímku cca                      

140 mm. Yates Mine, Otter Lake, Québec, 

Kanada. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 1930. Fluorapatit; šířka snímku cca                  

10 mm. Cínovec, ČR. Foto: M. Kampf. 

Obr. 1931. Hydroxylapatit; šířka snímku 

cca 45 mm. Důl Sapo, Goiabeira, 

Aimorés, Minas Gerais, Brazílie.                               

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1933. Fluorapatit; šířka snímku                  

cca 10 mm. Bory, ČR. Foto: M. Kampf. 

Obr. 1934. Fluorapatit provázený albitem; 

šířka snímku cca 34 mm. Mina La Marina, 

Pauna, Boyacá, Kolumbie.                           

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1935. Fluorapatit provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 35 mm. 

Shaobaodin Mountains, Pingwu, Sichuan, 

Čína. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1936. Fluorapatit; šířka snímku                     

cca 38 mm. Minas da Panasqueira, Beira 

Baixa, Portugalsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1937. Fluorapatit; šířka snímku cca                       

45 mm. Minas da Panasqueira, Beira Baixa, 

Portugalsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 1938. Fluorapatit; šířka snímku                   

cca 25 mm. Minas da Panasqueira, Beira 

Baixa, Portugalsko. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 1939. Apatit; šířka snímku cca                             

350 mm. Sljudjanka, Rusko.                                       

Foto: Jindřich Kynický. 

Obr. 1940. Apatit; šířka snímku                            

cca 45 mm. Sljudjanka, Rusko.                                      

Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 1941. Apatit, trojúhelníkový brus, 

4,56 ct, 11,2 mm. Rusko. 
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Obr. 1942. Apatit, oválný brus, 0,85 ct, 

7 x 5 mm. Madagaskar. 

Obr. 1943. Apatit, oválný brus, 3,73 ct, 

12,3 x 10,5 mm. Madagaskar. 

Obr. 1944. Apatit, oválný brus, 0,86 ct, 

7 x 5 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1947. Apatit, oválný brus, 1,01 ct 

(celkem), 6 x 4 mm. Madagaskar. 

Obr. 1946. Apatit, oválný brus, 2,36 ct, 

9 x 7 mm. Madagaskar. 

Obr. 1945. Apatit, oválný brus, 3,81 ct, 

12 x 9 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1950. Apatit, osmiúhelníkový brus, 

4,36 ct, 9,7 x 8 mm. Brazílie. 

Obr. 1949. Apatit, oválný brus, 3,64 ct 

(celkem), 8,7 x 6,8 a 9 x 7 mm.                       

Madagaskar. 

Obr. 1948. Apatit, oválný brus, 0,99 ct 

(celkem), 6 x 4 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1951. Apatit, osmiúhelníkový brus, 

0,91 ct, 6,5 x 4,7 mm. Brazílie. 

Obr. 1952. Apatit, oválný brus, 0,82 ct, 

7 x 5 mm. Madagaskar. 

Obr. 1953. Apatit, oválný brus, 0,82 ct, 

7 x 4,7 mm. Madagaskar. 
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Obr. 1954. Apatit, oválný brus, 0,85 ct, 

7 x 5 mm. Madagaskar. 

Obr. 1956. Apatit, oválný brus                                                

s šachovnicovou tabulkou, 4,69 ct,                              

11,7 x 10 mm. Afrika. 

Obr. 1955. Apatit, hruškovitý brus 

s šachovnicovou tabulkou, 5,21 ct, 

15,2 x 10,1 mm. Afrika. 
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Obr. 1957. Apatit, oválný brus, 2,04 ct, 

9 x 7 mm. Mexiko. 

Obr. 1958. Apatit, oválný brus, 1,48 ct, 

8,8 x 7 mm. Mexiko. 

Obr. 1959. Apatit, oválný kabošon, 18,94 ct, 

16,8 x 14,6 mm. Brazílie. 
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Obr. 1962. Apatit s efektem oka, oválný 

kabošon, 8,50 ct, 13,5 x 11,5 mm. Afrika. 

Obr. 1961. Apatit, oválný kabošon,                      

32,97 ct, 22 x 15 mm. Rusko. 

Obr. 1960. Apatit, kulatý brus, 1,04 ct 

(celkem), 5 mm. Mexiko. 
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Obr. 1964. Apatit s efektem oka, oválný 

kabošon, 2,65 ct, 9 x 7 mm. Afrika. 

Obr. 1965. Náhrdelník z apatitu (neonově 

modrý), tanzanitu (filově modrý), smaragdu, 

chryzoprasu a mnohobarevného elbaitu. 

Obr. 1963. Apatit s efektem oka, oválný 

kabošon, 1,60ct, 8 x 6 mm. Afrika. 
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8.12  Jadeit 

Jadeit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Jadeit patří mezi pyroxeny             

(do podskupiny Na-Ca-pyroxenů). Jeho složení vyjadřuje vzorec NaAl[Si2O6]. Někdy obsahuje 

značnou příměs Mg, Ca a Fe. Krystaluje v monoklinické soustavě. Vzácně tvoří sloupcovité 

krystaly. Zpravidla se vyskytuje ve vláknitých agregátech, jejichž vlákna bývají vzájemně 

propletena. Je zpravidla jablečně zelený nebo světle nazelenalý, ale může být také šedý, bílý, 

fialový, modrozelený až modrý nebo i hnědý (obr. 1966 až 1989). Smaragdově zelený jadeit 

drahokamové kvality je někdy označován jako mawsitsit, případně maw-sit-sit (obr. 1986              

a 1987). Někdy je na jadeitu pozorovatelný efekt oka (v případě paralelního uspořádání vláken 

v agregátu – obr. 1970 a 1971). Jadeit je průsvitný nebo neprůhledný. Má slabý skelný lesk, 

dokonalou štěpnost {110} (na vláknitých agregátech však makroskopicky nepozorovatelnou);                  

T = 6–6,5, h = 3,2–3,3. 

Jadeit se vyskytuje se v některých metamorfovaných horninách a ve větším množství se nachází      

v Barmě, Číně, Guatemale a Mexiku. 

Vláknité agregáty jadeitu jsou velmi houževnaté, a proto byl jadeit v prehistorické době využíván     

k výrobě nástrojů a zbraní. Jadeit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj hlavně 

dekorativní předměty. 

 

 

 
 

 

Obr. 1966. Jadeit; šířka snímku cca 50 mm. 

Russian River, Cloverdale, Mendocino Co., 

California, USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 1967. Jadeit; šířka snímku 65 mm. 

Lanshantou, Donghai, Huaiyin Prefecture, 

Jiangsu Province, Čína. 

Foto: Martins da Pedra. 

 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 761 

 

 

 
 

 
 

Obr. 1968. Agregát velmi jemně vláknitého 

jadeitu; šířka snímku 85 mm. Lanshantou, 

Donghai, Huaiyin Prefecture, Jiangsu 

Province, Čína. Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 1969. Jadeit, oválný kabošon,                              

47 x 23 mm. 
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Obr. 1970. Jadeit s efektem oka, fantazijní 

kabošon, 17,66 ct, 23 x 16 mm. Afrika. 

Obr. 1971. Jadeit s efektem oka, 

podlouhlý oválný kabošon, 30,88 ct,                  

28 x 14 mm. Afrika. 

Obr. 1972. Jadeit, hruškovitý brus, 97,02 ct, 

40 x 30 mm. 
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Obr. 1973. Jadeit, prstenec, 12 mm. Barma. 

Obr. 1975. Koule z jadeitu, průměr 90 mm. 

Hunan, Čína.  

Obr. 1974. Náramek z jadeitu. 
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Obr. 1976. Stříbrný přívěsek s jadeitem, 

42 x 23 mm. 

Obr. 1977. Stříbrný přívěsek s jadeitem, 

44 x 16 mm. 

Obr. 1978. Stříbrný přívěsek s jadeitem 

s efektem oka, 52 x 21 mm. 
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Obr. 1981. Socha Buddhy z barmského             

jadeitu v thajském chrámu, výška sochy                   

cca 1 m, hmotnost 900 kg. 

Obr. 1979. Plastika z barmského jadeitu; 

šířka snímku cca 90 mm. 

Obr. 1980. Soška z jadeitu – „Buddha 

Vairóčana“; šířka snímku cca 600 mm.                   

Čína. 
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Obr. 1983. Jadeit, řezba – „Jehně“,                                     

46 x 38 mm. Barma. 

Obr. 1984. Jadeit, amulet – „Sedící Buddha“, 

36 x 26 mm. Barma. 

Obr. 1982. Jadeit, knoflík, 17,5 mm. 

Barma. 
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Obr. 1986. Jadeit – mawsitsit, oválný 

kabošon, 40,38 ct, 32 x 24 mm. Barma. 

Obr. 1987. Jadeit – mawsitsit, oválný 

kabošon, 18,50 ct, 23 x 18 mm. Barma. 

Obr. 1985. Jadeit, řezba – „Bohyně štěstí“, 

9,99 ct, 26 x 15 mm. Barma. 
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Obr. 1988. Přívěsek – „žabička“ s kabošony 

jadeitu. 

Obr. 1989. Jadeitový prsten s chryzolitem 

(kulatý brus ve zlatě). 
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8.13  Aktinolit 

Aktinolit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Aktinolit patří mezi amfiboly, 

do podskupiny vápenatých amfibolů, v níž je členem tremolit-feroaktinolitové řady. Chemické 

složení aktinolitu lze vyjádřit vzorcem Ca2(Mg,Fe)5[OH|Si4O11]2. V podobě příměsí obsahuje 

hlavně Al. 

Aktinolit krystaluje v monoklinické soustavě. Tvoří sloupcovité krystaly, často je jehlicovitý nebo              

i vláknitý (aktinolitový azbest); agregáty jsou nejčastěji zrnité, stébelnaté nebo jehlicovité. Má 

obvykle zelenou barvu, může být i šedý, šedozelený, černozelený až černý (obr. 1990 až 2000).              

Je průhledný až neprůhledný. Má skelný lesk, vláknité agregáty mohou být hedvábně lesklé.                 

Je dokonale štěpný podle {110}; T = 5,5–6, h = 2,9–3,2. 

Aktinolit je součástí aktinolitických břidlic, bývá přítomen i v zelených břidlicích, chloritických 

břidlicích a také v mastkových břidlicích a krupnících. 

Jako nefrit se označuje houževnatá zelená hornina, která je tvořena jemnými vlákny aktinolitu. 

Barva nefritu je obvykle zelená v různých odstínech, často je skvrnitý nebo šmouhovitý (obr. 1997 

až 2000), vzácně může být nefrit bílý, žlutavý, narůžovělý, hnědavý, namodralý nebo i černý. Nefrit 

někdy vykazuje efekt oka. Je průsvitný nebo neprůhledný. Významná naleziště nefritu jsou na 

území Číny, Barmy, Nového Zélandu, Ruska (Sibiř) a také Polska (ložisko Jordanów). Podle místa 

původu je nefrit často označován speciálními názvy: např. kámen Maorů („Maori-stone“ – pokud 

pochází z Nového Zélandu) nebo jako ruský jadeit (jde o nefrit z ruských lokalit). 

Nefrit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj hlavně dekorativní předměty. V době 

prehistorické byl nefrit využíván k výrobě nástrojů a zbraní. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky 

Aktinolit patří mezi vápenaté amfiboly. Nomenklatura vápenatých amfibolů je velmi složitá; v rámci 

této podskupiny amfibolů lze rozlišit cca 20 složek, které mohou být přítomny v jejich struktuře. 

Aktinolit je členem tremolit-feroaktinolitové řady. Amfiboly této řady jsou směsí dvou komponent,        

a to tremolitové složky Ca2Mg5[OH|Si4O11]2 a feroaktinolitové složky Ca2Fe
2+

5[OH|Si4O11]2. Tremolit-

feroaktinolitová řada se dělí na tři členy (tedy na tři minerály): tremolit, aktinolit a feroaktinolit. Jako 

tremolit se označuje člen s výraznou převahou tremolitové složky, jako feroaktinolit člen s převahou 

feroaktinolitové složky; přechodný člen mezi tremolitem a feroaktinolitem se nazývá aktinolit. 

Rozhraní mezi tremolitem, aktinolitem a feroaktinolitem je dáno hodnotou poměru Mg/(Mg+Fe
2+

).     

Tremolit má hodnotu tohoto poměru v rozpětí 0,9 až 1,0, aktinolit 0,5 až 0,9, feroaktinolit 0 až 0,5. 

Kromě tremolitové a feroaktinolitové složky bývá ve struktuře amfibolů tremolit-feroaktinolitové řady 

přítomna v menším množství tschermakitová složka Ca2Mg3Al2[OH|AlSi3O11]2 a ferotschermakitová 

složka Ca2Fe
2+

3Al2[OH|AlSi3O11]2. 

Trávově až smaragdově zelená odrůda aktinolitu, která se vyskytuje společně s omfacitem a granátem      

v eklogitech, se nazývá smaragdit. Název smaragdit není pro označení odrůdy aktinolitu příliš vhodný, 

a proto je užíván spíše výjimečně (pokud jste ovlivněni petrografií, pak termín smaragdit ve vás možná 

vyvolává představu horniny, jejíž dominantní komponentou je ostře zelený nebo modrozelený beryl, 

tedy smaragd). 
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Obr. 1990. Aktinolit; šířka snímku cca 

50 mm. Sears Creek, Wenatchee  Ridge, 

Chelan Co., Washington, USA.                   

Foto: John H. Betts. 

Obr. 1992. Aktinolit; šířka snímku cca            

80 mm. Selåsvatn, Vegårdshei, Aust-      

Agder, Norsko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 1991. Aktinolit; šířka snímku cca                

65 mm. Prägraten, Tyrol, Rakousko.                             

Foto: Christian Bracke. 
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Obr. 1995. Amfibolový azbest 

(aktinolitový nebo tremolitový) společně 

s epidotem a pyroxenem; šířka snímku                

4 mm. Seekar, Hohe Tauern, Salzburg, 

Rakousko. Foto: Dominik Schläfli. 

Obr. 1994. Jehlicovité krystaly aktinolitu 

na aduláru; šířka snímku cca 15 mm. 

Keystone Trap Rock Quarry, Cornog, 

Wallace Township, Chester Co., 

Pennsylvania, USA.                                     

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 1996. Aktinolitový azbest; šířka 

snímku cca 60 mm. Knappenwand, Hohe 

Tauern, Rakousko. Foto: Gerd Stefanik. 

Obr. 1993. Aktinolit; šířka snímku cca             

40 mm. Údolí řeky Malenco, Sondrio 

Province, Itálie. Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 1998. Nefrit, kulatý kabošon,                     

1,55 ct, 7 mm. Kanada. 

Obr. 1997. Tumblerovaný nefrit. 

Obr. 1999. Růženec s kuličkami nefritu 

(průměr 8 mm). 
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Obr. 2000. Plastika orla ze sibiřského 

nefritu, výška 76 mm. 
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8.14  Rodonit 

Rodonit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Ca(Ca,Mn)Mn3[Si5O15]. V podobě příměsí obsahuje hlavně Mg, Fe, Zn a Al. Krystaluje 

v triklinické soustavě. Tvoří tence nebo tlustě tabulkovité krystaly (obr. 2001 a 2002); agregáty jsou 

nejčastěji zrnité nebo celistvé (obr. 2004 a 2005). Má růžovou až tmavě červenou nebo 

hnědočervenou barvu (obr. 2001 až 2015), vzácně je šedý nebo žlutý; zvětráváním se zbarvuje 

hnědě až černě (vznikají oxidy Mn). Je průsvitný, někdy poloprůhledný až průhledný. Má skelný 

lesk, výbornou štěpnost podle {110} a {1-10} a dobrou podle {001}; T = 5,5–6,5, H = 3,6–3,8. 

Rodonit se vyskytuje v metamorfovaných manganových rudách a jako součást hydrotermální 

mineralizace (např. žíly alpského typu na ložisku Mn–rud Chvaletice v Železných horách). Rodonit 

drahokamové kvality pochází z nalezišť na území Ruska, Austrálie, USA (New Jersey) a Brazílie 

(Minas Gerais). 

Rodonit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj hlavně drobné dekorativní předměty. 

 

 
 

 
 

Obr. 2001. Rodonit; šířka snímku 70 mm. 

Franklin, Sussex County, New Jersey,     

USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2002. Rodonit; šířka snímku cca               

12 mm. Důl Hastigen, Filipstad, Värmland, 

Švédsko. Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 2004. Rodonit; šířka snímku cca             

130 mm. Chvaletice, ČR.                                     

Foto: Jakub Jirásek. 

Obr. 2003. Rodonit; šířka snímku 20 mm. 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 2005. Rodonit, šířka snímku 50 mm. 

Mountain Home prospect, San Bernardino 

Mountain, Mentone, San Bernardino Co., 

California, USA. Foto: Charles Creekmur. 
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Obr. 2008. Tumblerovaný rodonit. 

Obr. 2006. Rodonit; šířka snímku cca              

50 mm. Trotter Mine, Franklin, Sussex 

County, New Jersey, USA.                                         

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2007. Rodonit; šířka snímku 47 mm. 

Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: John Sobolewski. 
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Obr. 2009. Rodonit, oválný kabošon,                 

4,50 ct, 11 x 9 mm. Afrika. 

Obr. 2010. Rodonit, fantazijní brus,                        

0,75 ct, 8,5 x 3,8 mm. Brazílie. 

Obr. 2011. Pyramida z rodonitu;                            

šířka snímku cca 55 mm. 
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Obr. 2012. Náramky z rodonitu. 

Obr. 2013. Plastika z rodonitu                             

na podstavci z černého mramoru,                              

výška 100 mm, hmotnost 600 g. 

Obr. 2014. Miska z rodonitu. 
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Obr. 2015. Koule z rodonitu,       

průměr 104 mm. 
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8.15  Pyrofylit 

Pyrofylit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída fylosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Al2[(OH)8|Si4O10]. V podobě příměsí obsahuje hlavně Fe. Krystaluje v monoklinické soustavě, 

může být i triklinický (polytypie). Tvoří tabulky nebo šupinky; jeho agregáty jsou tabulkovité, 

lupenité, šupinkovité nebo vláknité – agregáty mají velmi často radiálně paprsčitou stavbu (obr. 

2016 až 2019). Celistvý pyrofylit se označuje jako agalmatolit (obr. 2020 až 2023). Pyrofylit má 

bílou, šedou, namodralou, nazelenalou, nažloutlou nebo hnědavě zelenou barvu (obr. 2016 až 

2023). Je průsvitný. Má perleťový lesk, dokonalou štěpnost podle {001}; T = 1–1,5, h = 2,6–2,9. 

Pyrofylit může být produktem hydrotermální alterace živce. Vyskytuje se v pegmatitech                            

a v metamorfitech bohatých hliníkem (často s andalusitem, kyanitem a sillimanitem). Naleziště 

agalmatolitu drahokamové kvality jsou v Číně (Tibet), Japonsku, Mongolsku, Jižní Koreji, Rusku 

(Ural), Brazílii a Velké Británii. 

Pyrofylit (odrůda agalmatolit) patří mezi obecné drahé kameny. Je využíván k výrobě dekorativních 

předmětů (tradičně zejména ve východní Asii). 

 

 
 

 
 

Obr. 2017. Pyrofylit; šířka snímku 54 mm. 

Snow Camp Mine, Alamance Co., North 

Carolina, USA. Foto: John Sobolewski. 

Obr. 2016. Pyrofylit; šířka snímku 30 mm. 

Graves Mountain, Lincoln Co., Georgia, 

USA. Foto: Steve Bonney. 
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Obr. 2019. Pyrofylit a křišťál; šířka snímku 

cca 45 mm. Zermatt- Saas Fee, Wallis, 

Švýcarsko. Foto: webminerals. 

Obr. 2018. Pyrofylit; šířka snímku               

cca 35 mm. St Niklaus, údolí řeky Matt, 

Zermatt-Saas Fee, Wallis, Švýcarsko.                                     

Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 2021. Soška z agalmatolitu – „Buddha“, 

Čína. 

Obr. 2020. Soška z agalmatolitu – „Ležící 

Buddha“; velikost cca 380 mm.                            

Stará čínská práce. 
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Obr. 2022. Řezba z agalmatolitu. Čína. 

Obr. 2023. Soška z agalmatolitu –                           

„Smějící se Buddha“; velikost cca 60 mm. 

Tibet, Čína. 
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8.16  Živce 

Živce jsou nejrozšířenější skupinou minerálů. Živce náleží do třídy silikátů (podtřída tektosilikáty). 

Na chemickém složení většiny živců se různou měrou podílejí následující složky: 

    ortoklasová složka (zkráceně Or)   K[AlSi3O8] 

    albitová složka (zkráceně Ab)        Na[AlSi3O8] 

    anortitová složka (zkráceně An)     Ca[Al2Si2O8] 

Uvedené složky se spolu mohou mísit, přičemž rozsah mísivosti závisí na termodynamických 

podmínkách, a to především na teplotě, při níž krystalizace živců probíhá. Rozsah mísivosti                   

v soustavě Or – Ab – An při krystalizaci živců za různých podmínek je zřejmý z obr. 2024 a je 

komentován v třech následujících odstavcích. 

 

 

 

 

 

V případě složek Ab a An existuje úplná řada směsí od 100 % Ab do 100 % An. Soustava Ab – An 

je někdy uváděna jako příklad úplné izomorfní řady a dokonalé mísivosti. Skutečně dokonalá 

mísivost Ab a An existuje jen za vyšších teplot. Za nižších teplot dochází v určitých úsecích 

izomorfní řady Ab – An k rozpadu směsných krystalů a ve struktuře živce jsou pak přítomny jemné 

lamelky odlišného složení (střídají se lamelky s relativně vyšším podílem An s lamelkami                        

s relativně nižším podílem An).  

Složky Or a Ab se při vysokých teplotách (např. při krystalizaci živců z magmatu) mohou mísit         

v libovolných poměrech (obr. 2024, T = cca 650 °C). Při nižších teplotách krystalizace (např. při 

vzniku pegmatitů a zejména hydrotermálních žil) je mísivost Or a Ab již omezená – v živcích 

vznikajících při hydrotermálních procesech vždy výrazně převažuje jedna ze složek a množství 

druhé nepřesahuje 15 %. 

Mísivost Or a An je značně omezena v celém intervalu teplot reálných v zemské kůře a i v tomto 

případě je tím menší, čím nižší je teplota krystalizace živce (viz obr. 2024).  

V souladu s výše uvedenými poznatky o mísivosti v soustavě Or – Ab – An jsou živce děleny na 

dvě skupiny: 

a) sodno-vápenaté živce (plagioklasy), které jsou tvořeny převážně složkami Ab a An; 

b) sodno-draselné živce (alkalické živce), které jsou tvořeny převážně složkami Ab a Or (živce      

s výraznou převahou Or nad Ab se často označují jen jako draselné živce). 

Charakteristika obou skupin živců a jejich zástupců je uvedena na následujících stránkách. 

 

 

pole mísivosti pole nemísivosti 

         cca 650 °C                                  cca 500 °C                                   cca 300 °C  

Obr. 2024. Rozsah mísivost v systému Or – Ab – An za různých teplot 

krystalizace: při cca 650 °C (živce hlubinných magmatitů), při cca 500 °C (živce 

pegmatitů), při cca 300 °C (živce vznikající za hydrotermálních podmínek). 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 785 

 

Sodno-vápenaté živce (plagioklasy) 

Do této skupiny patří živce řady Ab – An. Jejich chemické složení lze vyjádřit obecným vzorcem  

Na1-xCax[Si3-xAl1+xO8], kde x = 0 až 1. Řada sodno-vápenatých živců (plagioklasová řada) se dělí na 

následujících šest členů: albit, oligoklas, andezin, labradorit, bytownit a anortit (viz obr. 2025). 

 

 

 

K vyjádření pozice plagioklasu v této řadě stačí uvést, kolik mol.% An živec obsahuje: 

   albit ..............0–10 mol.% An 

   oligoklas .....10-30 mol.% An 

   andezin .......30–50 mol.% An 

   labradorit ....50–70 mol.% An 

   bytownit .....70–90 mol.% An 

   anortit .........90–100 mol.% An 

Obsah anortitové složky v plagioklasu se označuje jako bazicita plagioklasu a udává se v mol.% 

An, a to zpravidla tak, že se počet mol.% An uvádí v podobě dolního indexu za An – např. oligoklas 

může obsahovat 10 až 30 mol.% An, což znamená, že jde o plagioklas s An10-30; v konkrétním 

případě může plagioklas obsahovat např. 18 % anortitové složky, z čehož je zřejmé, že jde o 

oligoklas, jehož složení lze vyjádřit jako An18. Při porovnávání dvou plagioklasů s rozdílnou 

bazicitou se často používá adjektiv „bazičtější“ a „kyselejší“ – bazičtější je plagioklas s relativně 

vyšším obsahem An a kyselejší je naopak ten, jenž má relativně nižší obsah An. 

Plagioklasy se často dělí podle bazicity na tři skupiny: 

a) kyselé plagioklasy, tj. plagioklasy o bazicitě An00 až An30; 

b) neutrální (intermediární, střední) plagioklasy, tj. plagioklasy o bazicitě An30 až An60; 

c) bazické (zásadité) plagioklasy, tj. plagioklasy o bazicitě An60 až An100. 

 

Obr. 2025. Mísivost v soustavě Or–Ab–An 

při 900 °C, nomenklatura plagioklasů                      

a vysokoteplotních alkalických živců. 
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V petrografii se plagioklasy často dělí jen na kyselé a bazické, přičemž rozhraní mezi nimi je dáno 

bazicitou An50. Toto dělení v principu respektuje „pravidlo 50“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na složení plagioklasů se vedle složek Ab a An také podílí složka Or (obr. 2024 a 2025); v podobě 

příměsí plagioklasy v malém množství obsahují Ti, Fe, Mn, Mg, Ba a Sr. Krystaly plagioklasů často 

vykazují výraznou chemickou zonálnost – jednotlivé přírůstkové zóny krystalů se liší svou 

bazicitou. V magmatických horninách mají plagioklasy zpravidla tzv. normální zonálnost (v centru 

plagioklasu je vyšší bazicita než na jeho okraji); plagioklasy metamorfitů mohou vykazovat tzv. 

inverzní (obrácenou) zonálnost, kdy je centrální část plagioklasu kyselejší než část okrajová. 

Plagioklasy krystalují v triklinické soustavě. Jejich krystaly jsou nejčastěji tlustě tabulkovité (obr. 

2026) nebo sloupcovité, běžně dochází k jejich dvojčatění podle různých zákonů (karlovarský, 

bavenský, manebašský, periklinový a albitový – dvojče podle albitového zákona je znázorněno na 

obr. 2026, často jde o polysyntetické dvojčatění, při němž dvojčatně srůstá velký počet jedinců 

podle jednoho zákona (paralelně spolu srůstá velký počet živcových tabulek). V horninách se 

plagioklasy zpravidla vyskytují v podobě protažených zrn s často lištovitými průřezy. Plagioklasy 

jsou bezbarvé, bílé, šedobílé nebo různě světle zbarvené (nazelenalé, namodralé, nažloutlé, vzácně 

narůžovělé nebo načervenalé) – viz obr. 2027 až 2084. Bezbarvý nebo téměř bezbarvý tabulkovitý 

albit bývá označován jako cleavelandit (obr. 2029 až 2032). Labradorit a zejména bytownit je často 

velmi tmavě (až téměř černě) zbarven četnými uzavřeninami magnetitu nebo ilmenitu. Labradorit se 

na štěpných plochách často modře nebo zeleně třpytí (obr. 2064 až 2068). Jen někdy plagioklasy 

vykazují asterismus (obr. 2048) nebo alexandritový efekt (obr. 2062 a 2063). Plagioklasy jsou 

průhledné, poloprůhledné nebo průsvitné. Jejich lesk je skelný, na štěpných plochách někdy mají 

perleťový lesk. Plagioklasy bývají postiženy různými přeměnami (sericitizace, kaolinizace, 

saussuritizace), které se již ve svém počátečním stadiu projevují ztrátou skelného lesku, a jejich lesk 

je potom pouze matný (perleťový lesk rovněž mizí). Společným znakem všech živců je dokonalá 

štěpnost podle {001} a {010}; T = 6–6,5, h = 2,6–2,8 (hustota roste od albitu k anortitu). 

Živce tvoří zhruba 50 obj. % zemské kůry; plagioklasy jsou hojnější než alkalické živce. 

Plagioklasy jsou podobně jako alkalické živce přítomny ve většině magmatických hornin, jsou 

hlavní součástí i mnoha metamorfitů. Výrazně méně se plagioklasy i alkalické živce podílejí na 

složení sedimentárních hornin. 

Z gemologického hlediska má z plagioklasů největší význam labradorit s výraznou irizací a také 

tzv. měsíční kámen a sluneční kámen. 

Výrazně irizující labradorit (červená, žlutá, modrá) bývá v gemologii někdy označován jako 

spektrolit. Jeho významná naleziště jsou na území Madagaskaru, Kanady, USA, Brazílie, JAR, 

Ukrajiny, Finska a Norska. 

Měsíční kámen je živec s irizací v namodralých a šedomodrých odstínech, někdy i s efektem oka 

(obr. 2037 až 2043). Měsíční kámen je buď kyselý plagioklas (obvykle albit nebo oligoklas), nebo 

jde o alkalický živec (ortoklas, mikroklin, sanidin), výjimečně může jít o bazický plagioklas 

Poznámka 

Pokud bychom „pravidlo 50“ aplikovali na plagioklasovou řadu, redukoval by se počet členů této řady 

na dva: albit (kyselejší polovina plagioklasové řady s bazicitou An00-50) a anortit (bazičtější polovina 

plagioklasové řady s bazicitou An50-100). V tom případě jsou názvy oligoklas, andezin, labradorit                   

a bytownit zbytečné a asi by bylo vhodné upustit od jejich užívání. V současnosti někteří mineralogové 

považují oligoklas a andezin za odrůdy albitu; analogicky pak labradorit a bytownit za odrůdy anortitu. 

Uplatňování „pravidla 50“ v případě plagioklasové řady je podle názoru autora tohoto textu velmi 

nešťastné a působí řadu komplikací zejména petrografům, kteří se zabývají magmatity.  
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(labradorit). Významná naležiště měsíčního kamene jsou na Srí Lance, v Barmě, Indii a v Rusku – 

měsíční kámen z ruské Karélie je zpravidla označován jako bělomorit. 

Sluneční kámen má charakteristickou nažloutlou, oranžovou, oranžově červenou až červenou 

irizaci (obr. 2044 až 2048, 2051 až 2053), která je způsobena jemnými uzavřeninami hematitu nebo 

oxy-hydroxidů železa (goethit, lepidokrokit). Z mineralogického hlediska je sluneční kámen buď 

plagioklas (obvykle oligoklas nebo labradorit), nebo jde o alkalický živec (ortoklas). Významná 

naleziště slunečního kamene jsou v Indii, USA (Oregon, Virginie, Colorado), Kanadě, Rusku                 

a Norsku. 

Plagioklasy patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z nich fasetové brusy, destičky, 

kabošony a drobné dekorativní předměty. 

 

 
 

 
 

Obr. 2026. Krystaly plagioklasu: tabulkovitý krystal 

(vlevo), dvojče podle albitového zákona (uprostřed)            

a krystal periklinového typu (vpravo) – Rösler (1988). 

Obr. 2027. Albit společně se skorylem, 

ortoklasem a křemenem; šířka snímku cca 

25 mm. San Piero in Campo, Elba, Itálie.                      

Foto: Sarah Sudcowsky. 
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Obr. 2030. Albit – cleavelandit společně         

s muskovitem (vlevo dole); šířka snímku 

cca 105 mm. Důl Urubu, Itinga, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: John Sobolewski. 

Obr. 2028. Albit na sideritu; šířka snímku 

cca 60 mm. Rožňava, Slovensko.                

Foto: Ladislav Turecký. 

Obr. 2029. Albit – cleavelandit společně         

s fluorapatitem; šířka snímku cca 35 mm. 

Lom Real, Penalva do Castelo, Viseu 

District, Portugalsko.                                   

Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 2031. Albit – cleavelandit; šířka 

snímku cca 55 mm. Penalva do Castelo, 

Viseu District, Portugalsko.                             

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 2032. Albit – cleavelandit společně          

s muskovitem (vpravo dole); šířka snímku 

cca 30 mm. Důl Byrud, Minnesund, 

Eidsvoll, Akershus, Norsko.                              

Foto: Manfred Mader. 

Obr. 2033. Albit – periklin; šířka snímku 

cca 40 mm. Ausserbinn, Wallis, Švýcarsko. 

Foto: Christian Bracke. 
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Obr. 2035. Albit – periklin; šířka snímku        

80 mm. Rauris, Salzburg, Rakousko.            

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2036. Albit a muskovit; šířka snímku  

60 mm. Bobrůvka, ČR.                                

Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 2034. Albit – periklin provázený 

chloritem; šířka snímku cca 35 mm. 

Nussingkogel, Matrei, Tyrol, Rakousko. 

Foto: Stefanie Menig. 
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Obr. 2037. Albit – měsíční kámen, 

čtvercový kabošon, 4,80 ct, 10 mm.            

Indie. 

Obr. 2038. Albit – měsíční kámen, 

hruškovitý kabošon, 3,75 ct, 13 x 9 mm. 

Indie. 

Obr. 2039. Albit – měsíční kámen, 

hruškovitý brus, 0,30 ct, 5,5 x 4 mm. 

Oregon, USA. 
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Obr. 2041. Albit – měsíční kámen                    

s efektem oka, oválný kabošon, 0,90 ct,             

7 x 5 mm. Indie. 

Obr. 2042. Albit – měsíční kámen                               

s efektem duhy; trojúhelníkový brus,                   

1,95 ct (celkem), 6 mm. Srí Lanka. 

Obr. 2040. Albit – měsíční kámen                            

s efektem oka, oválný kabošon, 5,00 ct,              

12 x 10 mm. Afrika. 
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Obr. 2044. Albit – sluneční kámen, 

oválný kabošon, 2,40 ct, 9 x 7 mm. 

Indie. 

Obr. 2043. Albit – měsíční kámen, 

náhrdelník, 8,5 x 6,5 až 10 x 7 mm,               

délka 16 palců. 

Obr. 2045. Albit – sluneční kámen, 

čtvercový kabošon, 4,00 ct, 9 mm. Indie. 
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Obr. 2048. Albit – sluneční kámen       

s asterismem, oválný kabošon, 7,26 ct, 

11,5 x 10,5 mm. Indie. 

Obr. 2046. Albit – sluneční kámen, kulatý 

kabošon, 1,35 ct, 7 mm. Indie. 

Obr. 2047. Zlatý prsten se slunečním 

kamenem a tsavoritem. 
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Obr. 2049. Oligoklas; šířka snímku cca                   

50 mm. Chihuahua, Mexiko.                                

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2051. Oligoklas – sluneční kámen;      

šířka snímku cca 50 mm. Bamble, Telemark, 

Norsko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2050. Oligoklas a egirin; šířka snímku 

cca 55 mm. Mt Malosa, Zomba District, 

Malawi. Foto: Rui Nunes. 
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Obr. 2054. Andezin; šířka snímku cca                 

60 mm. Gębczyce, Strzelin, Dolnośląskie, 

Polsko. Foto: Eligiusz Szełęg. 

Obr. 2053. Oligoklas – sluneční kámen, 

kulatý kabošon, 3,60 ct, 10 mm. Indie. 

Obr. 2052. Oligoklas – sluneční kámen, 

oválný kabošon, 5,40 ct, 12 x 10 mm. 

Indie. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 797 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2056. Andezin, poduškový brus, 

3,40 ct, 10,2 x 8,3 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2057. Andezin, oválný brus, 2,29 ct, 

10 x 8 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2055. Andezin, pendlok, 1,14 ct, 

8,7 x 6,5 mm. Tibet, Čína. 
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Obr. 2059. Andezin, trojúhelníkový brus, 

1,05 ct, 6,8 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2060. Andezin, poduškový brus, 0,68 ct, 

6,7 x 4,8 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2058. Andezin, poduškový brus, 0,82 ct, 

7 x 5,3 mm. Tibet, Čína. 
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Obr. 2062. Andezin s alexandritovým 

efektem, poduškový brus (vlevo při denním 

světle, vpravo při světle umělém), 1,13 ct, 

7,5 x 5,7 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2063. Andezin s alexandritovým 

efektem, kulatý brus (vlevo při denním 

světle, vpravo při světle umělém), 1,64 ct,      

7,3 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2061. Andezin, kulatý brus, 0,83 ct 

(celkem), 5 mm. Tibet, Čína. 
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Obr. 2066. Labradorit, rovinný brus;                          

šířka snímku cca 90 mm. Labrador, 

Kanada. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2065. Labradorit; šířka snímku cca 

58 mm. Tuleár Province, Madagaskar.                           

Foto: Antonio Borrelli. 

Obr. 2064. Labradorit; šířka snímku cca             

65 mm. Lom Ylämaa, Lappeenranta, Etelä-

Suomen Lääni, Finsko.                                    

Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 2067. Labradorit, rovinný brus; šířka 

snímku cca 100 mm. Tuléar Province, 

Madagaskar. Foto: Michael C. Roarke. 

Obr. 2068. Labradorit, fantazijní kabošon; 

šířka snímku cca 165 mm. Madagaskar. 

Obr. 2069. Labradorit, bagetový brus,                 

3,5 ct, 14,1 x 6,7 mm. Madagaskar. 
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Obr. 2072. Labradorit s efektem duhy,            

kulatý brus, 14,82 ct, 17,1 mm. Brazílie. 

Obr. 2070. Labradorit, s efektem duhy, 

kabošony různých tvarů, 29,87 až 101,50 ct. 

Afrika. 

Obr. 2071. Labradorit s efektem duhy, 

hruškovitý brus, 0,40 ct, 6 x 4 mm. Afrika. 
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Obr. 2073. Stříbrný přívěsek s labradoritem                 

a tanzanitem. 

Obr. 2074. Labradorit, trojúhelníkový brus, 

3,12 ct, 10,2 mm. Madagaskar. 

Obr. 2075. Labradorit, fantazijní brus, 

14,50 ct, 22 x 13,5 mm. Čína. 
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Obr. 2076. Labradorit, fantazijní brus,                    

14,01 ct, 22 x 16,5 mm. Čína. 

Obr. 2077. Labradorit, fantazijní brus,                    

11,76 ct, 25 x 13,2 mm. Čína. 

Obr. 2078. Tumblerovaný labradorit. 
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Obr. 2080. Plastika z madagaskarského 

labradoritu, výška cca 250 mm, hmotnost 

cca 4,5 kg. 

Obr. 2079. Lebka z labradoritu; šířka snímku 

cca 90 mm. 
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Obr. 2082. Bytownit; šířka snímku cca                

25 mm. Ottawa, Gloucester Township, 

Carleton Co., Ontario, Kanada.                         

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 2081. Koule z labradoritu, průměr             

55 mm. Madagaskar. 
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Sodno-draselné živce (alkalické živce) 

Do této skupiny jsou řazeny živce tvořené složkami Ab a Or, k jejichž dokonalé mísivosti však 

dochází jen za vysokých teplot (obr. 2024). Vedle albitu, jenž je současně nejkyselejším členem 

plagioklasové řady, patří k sodno-draselným živcům sanidin, ortoklas, mikroklin a anortoklas. 

Chemické složení sanidinu, ortoklasu a mikroklinu lze vyjádřit vzorcem (K,Na)[AlSi3O8], přičemž    

v sanidinu může Ab kvantitativně převažovat nad Or; v anortoklasu (Na,K)[AlSi3O8] vždy Ab 

převažuje nad Or (obr. 2025). V podobě příměsí obsahují sodno-draselné živce zejména Ca, Ba, Fe 

a někdy i Li, Cs a Rb. 

V závislosti na teplotě krystalizace mají sodno-draselné živce triklinickou nebo monoklinickou 

strukturu, avšak monoklinická struktura vysokoteplotních živců, které vykrystalovaly z magmatické 

taveniny, samovolně přechází do struktury s triklinickou symetrií (přechod monoklinické struktury 

do triklinické je velmi pomalý a trvá zhruba 100–200 milionů let). Struktura sanidinu a ortoklasu je 

monoklinická; mikroklin má triklinickou strukturu – jak již bylo naznačeno, existují plynulé 

přechody mezi monoklinickou strukturou sanidinu, poněkud odlišnou monoklinickou strukturou 

ortoklasu a triklinickou strukturou mikroklinu (v uvedené řadě od sanidinu po mikroklin plynule 

vzrůstá tzv. „triklinita“ živce). Monoklinická struktura vysokoteplotního anortoklasu se vzhledem            

k omezené mísivosti Ab a Or za relativně nižších teplot postupně rozpadá a dochází ke vzniku 

směsi živců, které svým složením a strukturou odpovídají albitu a ortoklasu. Obdobným rozpadem 

jsou v různé míře postihovány všechny sodno-draselné živce.  

Obr. 2083. Bytownit; šířka snímku cca                      

46 mm. Důl Dorado, Casas Grandes, 

Chihuahua, Mexiko. Foto: Collectors Edge. 

Obr. 2084. Anortit; šířka snímku cca 10 mm. 

Toal de la Foia, Monzoni, Trento Province, 

Trentino-Alto Adige, Itálie.                      

Foto. Matteo Chinellato. 
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Krystaly sodno-draselných živců jsou obvykle tabulkovité nebo prizmatické, méně časté jsou 

krystaly adulárového typu (obr. 2085); krystalované se však tyto živce nacházejí jen ojediněle. 

Podobně jako plagioklasy jsou i sodno-draselné živce velmi často zdvojčatělé. Způsoby zákonitého 

srůstání živcových krystalů jsou rozmanité, avšak obvyklé jsou srůsty podle karlovarského zákona, 

jímž vznikají tzv. „karlovarská dvojčata“ (obr. 2086, 2088 a 2094). Agregáty sodno-draselných 

živců jsou zrnité až tabulkovité. 

 
 

 

 

 

 

Sodno-draselné živce jsou zpravidla bílé, nažloutlé, narůžovělé, růžové až červené, avšak mohou 

být i nazelenalé až smaragdově zelené (obr. 2087 až 2128). Jsou průhledné, poloprůhledné nebo 

průsvitné. Mají skelný lesk, ale podobně jako u plagioklasů může být stupeň jejich lesku různými 

přeměnami snížen na úroveň matného lesku (viz obr. 2113). Stejně jako plagioklasy jsou i sodno-

draselné živce dokonale štěpné podle {001} a {010}; T = 6, h = 2,5–2,6. 

Sanidin je přítomen v podobě vyrostlic i jako součást základní hmoty ve výlevných horninách 

(trachytech, ryolitech a fonolitech). Ortoklas se vyskytuje především v hlubinných magmatitech 

(syenitech, granodioritech a granitech), metamorfitech (rulách a granulitech), méně často                              

v sedimentech (arkózách). S mikroklinem se setkáváme především v pegmatitech, ale také                    

v metamorfovaných horninách (rulách); v hlubinných magmatitech se mikroklin nachází jen zřídka 

(např. v granitech). Anortoklas je charakteristickým živcem některých sodíkem bohatých 

magmatických hornin (alkalicko-živcových syenitů, fonolitů). 

Převážně draselný alkalický živec hydrotermálního původu se označuje jako adulár. Krystaluje        

v monoklinické soustavě a často bývá považován za odrůdu ortoklasu (morfologie krystalu aduláru 

je zřejmá z obr. 2085). Je bezbarvý nebo bílý (obr. 2097 až 2102), může být i nažloutlý nebo 

 

 
 

Obr. 2085. Krystaly sodno-draselného živce: tlustě tabulkovitý krystal ortoklasu (vlevo), 

prizmatický krystal ortoklasu (uprostřed), krystal ortoklasu adulárového typu (vpravo) 

s naznačeným rýhováním na ploše (10-1)  – Rösler (1988). 

Obr. 2086. Dvojče podle karlovarského zákona 

(„karlovarské dvojče“) – Rösler (1988). 
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narůžovělý. Vyskytuje se na žilách alpského typu (v ČR např. v okolí Sobotína), na některých 

hydrotermálních rudních ložiskách i v dutinách pegmatitů. 

Nazelenalá až smaragdově zelená odrůda mikroklinu se nazývá amazonit (obr. 2114 až 2128). 

Amazonit se vyskytuje hlavně v pegmatitech. Je významný z gemologického hlediska. Jeho hlavní 

naleziště jsou v Brazílii, Číně, Indii, Rusku (Kolský poloostrov) a na Ukrajině. 

Odrůdami alkalických živců jsou také měsíční kámen a sluneční kámen (obě variety již byly 

charakterizovány výše). 

Alkalické živce patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z nich fasetové brusy, destičky, 

kabošony a drobné dekorativní předměty. 

 

 

 
 

 

Obr. 2087. Sanidin v trachytu; šířka snímku 

cca 45 mm. Drachenfels, Königswinter, 

Siebengebirge, Německo.                         

Foto: Christof Schäfer. 

Obr. 2088. Sanidin – karlovarské dvojče;        

šířka snímku cca 50 mm. Ostrov Samothraki, 

Řecko. Foto: Triantafyllos Soldatos. 
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Obr. 2090. Sanidin; šířka snímku 2 mm. 

Niveligsberg, Drees, Kelberg, Eifel, 

Německo. Foto: Stephan Wolfsried. 

Obr. 2091. Ortoklas; šířka snímku cca              

80 mm. Königshain, Görlitz, Oberlausitz, 

Německo. Foto: Thomas Witzke. 

Obr. 2089. Sanidin; šířka snímku 2 mm. 

Wannenköpfe, Ochtendung, Polch, Eifel, 

Německo. Foto: Fred Kruijen. 
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Obr. 2092. Ortoklas; šířka snímku cca                   

50 mm. Baveno, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Itálie.                                    

Foto: Daniele Respino. 

Obr. 2093. Ortoklas; šířka snímku cca                          

70 mm. Baveno, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Itálie.                                      

Foto: Daniele Respino. 

Obr. 2094. Ortoklas – dvojče podle 

karlovarského zákona v granitu; šířka 

snímku cca 70 mm. Karlovy Vary, ČR. 

Foto: Jesse Fisher. 
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Obr. 2096. Ortoklas (velký krystal – 

základ vzorku), křemen – záhněda a albit; 

šířka snímku cca 60 mm. San Piero in 

Campo, Elba, Itálie.                                      

Foto: Sarah Sudcowsky.  

Obr. 2097. Ortoklas – adulár; šířka snímku 

cca 50 mm. St Gothard, Leventina, Ticino, 

Švýcarsko. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2095. Ortoklas provázený epidotem                       

a stilbitem (drobné bílé sloupečky); šířka 

snímku cca 100 mm. Brandberg, Erongo 

Region, Namibie.                                                                

Foto: www.mb-minerals.de. 
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Obr. 2099. Ortoklas – adulár s popraškem 

chloritu; šířka snímku cca 68 mm. 

Stubnerkogel, Böckstein, Hohe Tauern, 

Salzburg, Rakousko. Foto: Gerd Stefanik. 

Obr. 2098. Ortoklas – adulár; šířka snímku 

cca 55 mm. Údolí Baltschieder, Visp, 

Wallis, Švýcarsko. Foto: Christian Bracke. 

Obr. 2100. Ortoklas – adulár; šířka snímku 

cca 48 mm. Alchuri, Pákistán.                                 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2102. Ortoklas – adulár; šířka                           

snímku cca 100 mm. Kesselkar Alp,               

údolí řeky Habach, Hohe Tauern, Salzburg, 

Rakousko. Foto: Gerd Stefanik. 

Obr. 2101. Ortoklas – adulár provázený 

chloritem; šířka snímku cca 48 mm.                 

Údolí řeky Ziller, Tyrol, Rakousko.                         

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 2103. Ortoklas, poduškový brus, 

67,64 ct, 33 x 22 mm. Brazílie. 

Brazílie. 
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Obr. 2106. Ortoklas, poduškový brus,      

91,04 ct, 30 x 28 mm. Brazílie. 

 

Obr. 2104. Ortoklas, oválný brus, 36,90 ct, 

26 x 19 mm. Brazílie. 

Obr. 2105. Ortoklas, oválný brus, 28,21 ct, 

25 x 17 mm. Brazílie. 
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Obr. 2108. Mikroklin; šířka snímku cca               

75 mm. Papachacra, Belen, Catamarca, 

Argentina. Foto: Joseph A. Freilich. 

Obr. 2109. Mikroklin; šířka snímku cca                             

70 mm. Belen, Catamarca, Argentina.                           

Foto: Marcelo O. Olsina. 

Obr. 2107. Mikroklin; šířka snímku cca      

70 mm. Papachacra, Belen, Catamarca, 

Argentina. Foto: Leon Hupperichs. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 817 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2111. Mikroklin a morion; šířka 

snímku cca 120 mm. Goricho, Mongolsko.                  

Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 2112. Růžový mikroklin provázený 

albitem a záhnědou (morionem); šířka 

snímku cca 54 mm. Centerville, Boise 

County, Idaho, USA. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 2110. Mikroklin s egirinem; šířka 

snímku cca 85 mm. Lom Poudrette,                   

Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec, 

Kanada. Foto: Paul Bongaerts. 
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Obr. 2113. Silně kaolinizovaný mikroklin; 

šířka snímku 100 mm. Bumpus Quarry, 

Albany, Oxford County, Maine, USA.                         

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2114. Mikroklin – amazonit                          

se záhnědou a albitem (bílý); šířka snímku 

cca 120 mm. Konso, Sidamo, Etiopie.                               

Foto: Michael C. Roarke. 

Obr. 2115. Mikroklin – amazonit společně    

se záhnědou; šířka snímku cca 75 mm. 

Crystal Park, El Paso Co., Colorado, USA.                                          

Foto: Dan Weinrich Minerals. 
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Obr. 2117. Mikroklin – amazonit; šířka 

snímku cca 60 mm. Konso, Sidamo, 

Etiopie. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2118. Mikroklin – amazonit na albitu; 

šířka snímku cca 180 mm. Důl Kenticha, 

Negele, Sidamo, Etiopie.                           

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2116. Mikroklin – amazonit; šířka 

snímku cca 60 mm. Pike‘s Peak, El Paso Co., 

Colorado, USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2120. Mikroklin – amazonit                            

se záhnědou a albitem – cleavelanditem; 

šířka snímku cca 75 mm. Tree Root Pocket, 

Two Point Claim, Teller Co., Colorado, 

USA. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 2119. Mikroklin – amazonit; šířka 

snímku cca 50 mm. Crystal Peak, Teller Co., 

Colorado, USA. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 2123. Mikroklin – amazonit;                        

šířka snímku cca 75 mm. Broken Hill, 

Yancowinna Co., New South Wales, 

Austrálie. Foto: Greg Murray. 

Obr. 2121. Mikroklin – amazonit se 

sfaleritem (při spodním okraji vzorku);      

šířka snímku cca 75 mm. Broken Hill, 

Yancowinna Co., New South Wales, 

Austrálie. Foto: Knut Eldjarn. 

Obr. 2122. Mikroklin – amazonit na 

křemeni; šířka snímku cca 65 mm.                           

Kejvy, Kolský polostrov, Rusko.                          

Foto: Albert Russ. 
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Obr. 2125. Mikroklin – amazonit; šířka                         

snímku cca 40 mm. Florissant, Teller Co.,     

Colorado, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2124. Mikroklin – amazonit;                     

šířka snímku cca 90 mm. Konso, Sidamo-      

Borana Province, Etiopie.                                     

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2126. Náramek s amazonitem; šířka 

snímku cca 75 mm. 
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Obr. 2127. Mikroklin – amazonit,                           

markýzový kabošon, 1,20 ct, 10 x 5 mm. 

Brazílie. 

Obr. 2128. Dámské hodinky značky                  

„Čajka“ (Rusko) s amazonitem. 
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8.17  Sodalit 

Sodalit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída tektosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Na8[Cl2|(AlSiO4)6]. V podobě příměsí může obsahovat K, Ca a Fe. Krystaluje v kubické soustavě. 

Tvoří rombické dodekaedry; jeho agregáty jsou zrnité. Může být bezbarvý, bílý, nažloutlý, 

nazelenalý, často je namodralý až modrý (obr. 2129 až 2133), šedý, růžový až fialový. Narůžovělá, 

růžová nebo fialová varieta sodalitu se nazývá hackmanit (obr. 2134 a 2135). Sodalit může být 

průhledný, poloprůhledný, průsvitný nebo neprůsvitný. Má skelný nebo mastný lesk, dobrou 

štěpnost podle {110}; T = 5,5–6, h = 2,2–2,3. 

Sodalit se vyskytuje v alkalických magmatitech (foidické syenity, fonolity, bazalty). Významná 

naleziště sodalitu drahokamové kvality jsou v Kanadě (Ontario), Afghánistánu a Barmě. 

Sodalit patří mezi obecné drahé kameny. Často je zpracováván tumblerováním. Zhotovují se z něj 

také kabošony, z hackmanitu fasetové brusy. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2130. Sodalit; šířka snímku 20 mm. 

Saga, Tvedalen, Langesundsfjord, 

Norsko. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2129. Sodalit, šířka snímku 180 mm. 

Údolí Koksha, Badakhshan Province, 

Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky.  
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Obr. 2131. Sodalit, oválný kabošon, 1,75 ct, 

9 x 7 mm. Kanada. 

Obr. 2132. Tumblerovaný sodalit. 

Obr. 2133. Sodalit, rovinný brus; šířka 

snímku 140 mm. Princess Sodalite Mine, 

Dungannon Township, Bancroft District, 

Hastings Co., Ontario, Kanada.                          

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2135. Sodalit – hackmanit, bagetový 

brus, 0,85 ct, 6,2 x 5,8 mm. St.Hilaire, 

Kanada. 

Obr. 2134. Sodalit – hackmanit; šířka 

snímku 58 mm. Sar-e-Sang, Badakshan 

Province, Afghánistán.                                            

Foto: Rob Lavinsky. 
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8.18  Lazurit 

Lazurit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída tektosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

(Na,Ca)8[S2|(AlSiO4)6]. Krystaluje v kubické soustavě (existují však i rombické, monoklinické                  

a triklinické polytypy). Vzácně tvoří krystaly dodekaedrického typu (obr. 2136 až 2138), zpravidla 

se vyskytuje v podobě jemnozrnných agregátů (obr. 2139). Je obvykle světle až tmavě modrý (obr. 

2136 až 2148), fialově modrý, modrozelený, zelený, může být i bezbarvý. Je neprůhledný.                  

Má skelný lesk, dobrou štěpnost podle {110}; T = 5,5–6, h = 2,4–2,5. 

Vyskytuje se v kontaktně metamorfovaných mramorech. Významná naleziště lazuritu drahokamové 

kvality jsou v Afghánistánu, Tádžikistánu, Rusku (u Bajkalského jezera) a Chile.  

Lazurit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony a drobné dekorativní 

předměty. 

 

.  

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 2136. Lazurit; šířka snímku 66 mm. 

Firgamu, Sar-e-Sang, údolí řeky Koksha, 

Badakhshan Province, Afghánistán.                  

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2137. Lazurit v mramoru; šířka 

snímku cca 125 mm. Údolí řeky Koksha, 

Badakhshan Province, Afghánistán.                          

Foto: Kevin Ward. 

Poznámky 

Ve šperkařství se pro označení lazuritu nebo horniny s jeho vysokým obsahem často používá starší  

název „lapis lazuli“. 

Dříve se lazuritu připravovalo modré barvivo zvané ultramarin. 
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Obr. 2139. Lazurit; šířka snímku 85 mm. 

Malaja Bystraja, Bajkalská oblast, Rusko. 

Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 2140. Tumblerovaný lazurit; šířka 

snímku cca 90mm. 

Obr. 2138. Lazurit v mramoru; šířka 

snímku cca 115 mm. Údolí řeky Koksha, 

Badakhshan Province, Afghánistán.                           

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 2142. Lazuritový přívěsek, 32 x 25 mm, 

Afghánistán. 

Obr. 2141. Tumblerovaný lazurit. 

Obr. 2143. Růženec s kuličkami lazuritu 

(průměr 8 mm). 
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Obr. 2145. Prsten z lazuritu                                      

s vtroušeninami pyritu,                            

trojúhelníkový kabošon, 27 x 21 mm. 

Obr. 2146. Koule z lazuritu s vtroušeninami 

pyritu; průměr koule 70 mm. 

Obr. 2144. Lazuritový náhrdelník, hvězdičky 

9,5 až 10 mm. 
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Obr. 2147. Lebka z lazuritu; šířka snímku 

cca 46 mm. 

Obr. 2148. Vajíčko z afghánského lazuritu; 

šířka snímku cca 50 mm.  
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8.19  Tektity 

Tektity jsou přírodní skla, která jsou drtivou většinou je studujících odborníků považována za 

meteorická skla, která se vytvořila při dopadu (impaktu) meteoritů na zemský povrch. Morfologie 

tektitů je velmi variabilní – časté jsou tvary kapkovité, kyjovité, diskovité, činkovité i zcela 

nepravidelné; povrch tektitů je většinou velmi členitý (obr. 2149 až 2162). Hmotnost jednotlivých 

nalézaných tektitů je zpravidla řádově v gramech, existují však výrazně menší tektity (tzv. 

mikrotektity) a naopak tektity větších hmotností, v extrémních případech až několik kg. Barva 

tektitů je obvykle zelená, černozelená až černá (obr. 2149 až 2166). Tektity mají skelný nebo 

mastný lesk, jejich povrch je někdy jen matný. Jsou průhledné, poloprůhledné, průsvitné, někdy 

neprůhledné. Tektity jsou křehké, mají lasturnatý lom; T = 5,5–6, h = 2,2–2,9. 

Tektity se vyskytují na všech kontinentech, často jsou nalézány na obrovských plochách, které 

odpovídají pádovým polím tektitů. Tektity nalézané v různých oblastech se označují specifickými 

názvy. Klasickou oblastí výskytu tektitů je Česka republika, kde se tektity vyskytují v jižních 

Čechách (na Českobudějovicku) a na západní Moravě (hlavně na Třebíčsku). Tektity z českých               

a moravských nalezišť se označují jako vltavíny nebo moldavity (jde o synonyma).  

Tektity patří mezi obecné drahé kameny. Jsou využívány v surovém stavu do přívěsků, zhotovují se 

z nich kameje, přičemž se jejich výrobce snaží maximálně využít přirozenou skulptaci povrchu 

(obr. 2163 až 2166). Z tektitů jsou vyráběny i fasetové brusy. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky ke vzniku tektitů: 

Hypotézy pokoušející se vysvětlit vznik tektitů lze rozdělit do tří skupin: 

1) Hypotézy považující tektity za strusky ze starých skláren (jde zjevně o nesmysl). 

2) Hypotézy o mimozemském původu tektitů: 

● tektity jsou sklovité meteority, vznikající tavením velkého meteoritu (základním rozporem jsou 

rozdíly v chemickém složení meteoritů a tektitů), 

● tektity jsou produktem vulkánů na Měsíci (neodpovídá stáří – tektity jsou kenozoické, v tomto 

období již na Měsíci vulkanismus určitě nebyl) nebo na měsících Jupitera nebo Saturna (na 

některých měsích těchto planet aktivní vulkanismus probíhá!), 

● tektity jsou výsledkem impaktu na Měsíci, příp. na Marsu. 

3) Hypotézy o pozemském původu tektitů: 

● tektity jsou kryptovulkanického původu, tj. tektity byly vyvrženy při explozích vulkanických 

plynů, 

● vznik tektitů souvisí s impaktem meteoritů na zemský povrch (v současnosti převládající 

hypotéza vzniku tektitů, označovaná jako impaktová hypotéza – vymrštění „šplíchance“ taveniny 

před čelem šikmo dopadajícího tělesa je zcela reálné, impaktové krátery byly na Zemi nalezeny, 

stáří tektitů a příslušného impaktního kráteru se shoduje, chemické složení tektitů není v rozporu 

s touto hypotézou...), 

● vznik tektitů při startu kosmické lodi mimozemšťanů, při výbuchu jaderných náloží, nebo při 

„explozi“ antihmoty při jejím kontaktu s pozemskou hmotou. 
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Poznámky k rozšíření tektitů: 

Tektity se vyskytují vždy ve větším množství na relativně velkých plochách, označovaných jako pádová 

pole. Tektity jsou nalézány buď přímo na zemském povrchu, nebo v hloubkách nepřevyšujících první 

desítky metrů. Stáří nejstarších tektitů je 35 Ma (tedy 35 miliónů let).  

Podle stáří a geografického rozšíření tektitů lze definovat šest hlavních pádových polí: 

● severoamerické pádové pole tektitů a mikrotektitů (35 Ma), 

● pádové pole urengoitů (24 Ma), 

● pádové pole vltavínů (14,7 Ma), 

● pádové pole ivoritů a mikroivoritů (1,1 Ma), 

● pádové pole irgizitů a mikroirgizitů (kolem 1 Ma), 

● australsko-asijské pádové pole tektitů a mikrotektitů (0,7 Ma), 

 

Nejzákladnější údaje o jednotlivých pádových polích: 

Severoamerické pádové pole tektitů a mikrotektitů (35 Ma) 

● rozsah pádového pole: Texas, Georgia, Massachusetts, Kuba, Barbados, Karibské moře, Mexický 

záliv, Atlantský oceán podél východního pobřeží USA, dno Tichého oceánu přiléhající k USA, 

● názvy tektitů: bediasity (podle indiánského kmene), georgianity (podle státu Georgia), 

● bediasity: černé neprůhledné, v ostrých štěpinách prosvítají hnědě, 

● georgianity: olivově zelené, průsvitné až průhledné – podobají se některým vltavínům, ale mají 

jemnější skulptaci, 

● množství odhadem 10
10 

tun (včetně mikrotektitů – hojné v sedimentech Pacifiku i Atlantiku), 

● největší severoamerický tektit má hmotnost 91,3 g (bediasit). 

Pádové pole urengoitů (24 Ma) 

● známy jsou pouze tři urengoity ! 

● nálezy ve fluvioglaciálních sedimentech na západní Sibiři (u obce Novyj Urengoj), 

● bledě zelená nebo lahvově zelená barva, průsvitné až průhledné, povrch zmatovatělý transportem, 

● největší urengoit má hmotnost 19,35 g. 

Pádové pole vltavínů (14,7 Ma) 

● vltavíny jsou ve dvou oddělených oblastech: jižní Čechy a jihozápadní Morava, 

● celková hmotnost odhadem 3 000 tun (= kompaktní krychle skla o hraně téměř 11 m), 

● počet dosud nalezených kusů: cca 300 000, 

● průměrná hmotnost českých vltavínů je asi 5 g, moravských asi 11 g (realita je nižší !), 

● největší vltavín: 100 x 45 x 30 mm, hmotnost 265,5 g, tvar tlusté činky (Slavice u Třebíče), 

● na českých nalezištích v 1 m
3
 vltavínonosného sedimentu jsou 2-3 vltavíny, 

● na moravských nalezištích jen 1 vltavín na 6 m
3
 vltavínonosného sedimentu,  

● extrémně vysoké koncentrace: 50-100 g vltavínů na 1 m
3
 sedimentu (Vrábče), 

● místo impaktu: kráter Ries v Bavorsku (průměr 24 km, doba vzniku 14,8 Ma) 

Pádové pole ivoritů a mikroivoritů (1,1 Ma) 

● Pobřeží slonoviny a přilehlá část Atlantiku, 

● první a nejbohatší nálezy pocházejí ze zlatonosných štěrků (nejbohatší naleziště v oblasti Ouellé - 

několit set kusů za 30 let), 

● ivority jsou černé, v tenkých úlomcích hnědě prosvítají, různé „splash formy“, jamkovitá skulptace, 

● množství odhadem 10
7
 tun (včetně mikroivoritů – hojné v sedimentech Atlantiku), 

● největší ivorit má hmotnost 79 g. 

 

                                                                                                         pokračování na následující straně 
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Poznámky k morfologii tektitů: 

Existují tři typy primárních tvarů tektitů ( jde o tvary vytvořené po prvním utuhnutí skloviny): 

● „splash form“ tektity: kapky, disky, kulovité útvary, činky a jejich fragmenty, 

● tektity typu Muong Nong: tektity nepravidelných tvarů s vrstevnatou stavbou (a často velkých 

rozměrů – největší známý tektit pochází z Thajska, má velikost fotbalového míče, hmotnost 12,8 kg), 

● mikrotektity: kuličky a kapky o velikosti pod 1 mm (jde o celotvary !). 

Na tektitech mohou být sekundární ablační tvary, které vznikají přetavením čelních částí „splash form“ 

tektitů při průletu atmosférou. Sekundární ablační tvary jsou běžné jen u australitů a javanitů. 

Po dopadu tektitů na zemský povrch se jejich morfologie může dotvářet při těchto pochodech: 

● praskání tektitů vlivem přepnutí, 

● mechanické obrušování a rozbíjení během transportu ve vodních tocích a ve svahových sedimentech, 

● chemická koroze – vznik charakteristické skulptace (jamky, žlábky, hřbítky...), 

● v případě tektitů nalézaných na polích mohlo dojít ke změnám povrchu mechanicky při orbě apod. 

Poznámky k rozšíření tektitů – dokončení: 
 

Pádové pole irgizitů a mikroirgizitů (kolem 1 Ma) 

● kráter Žamanšin (impaktní) v severním Kazachstánu (nazvány podle řeky Irgiz), 

● údaje o stáří: 0,8 až 1,1 Ma, 

● nepravidelné tlustě i tence vláknité tvary, někdy zkroucené (o délce až několik cm), kapkovité tvary, 

● barva irgizitů je černá, v tenkých úlomcích hnědě prosvítají, 

● odhad celkového množství v jednotkách tun, 

● mikroirgizity jsou první mikrotektity nalezené v kontinentálním prostředí – tvoří kuličky a činkovité 

tvary žluté, bílé nebo černé barvy. 

Australsko-asijské pádové pole tektitů a mikrotektitů (0,7 Ma) 

● rozsah pádového pole: jižní polovina Austrálie (nejbohatší naleziště jsou v Západní Austrálii), 

Borneo, Malajsie, Jáva, Filipíny, Vietnam, Laos, Thajsko, Kambodža, jižní Čína, mikrotektity na dně 

Tichého oceánu a Indického oceánu až téměř k Madagaskaru, 

● mnoho místních názvů: australity, malajsianity, billitonity, filipínity, javanity, indočínity, thajlandity, 

● černá barva, na okraji hnědě nebo zelenohnědě prosvítají, 

● morfologie rozmanitá – pro australity charakteristické knoflíkovité tvary s ablačním lemem, 

● celkové hmotnost odhadem 10
8
 tun (včetně mikrotektitů), 

● největší australit 238 g, největší tektit typu Muong Nong z Thajska 12,8 kg, 

Obr. 2149. Tektit; šířka snímku cca 75 mm. 

Guang Dong, Čína. 
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Obr. 2150. Tektit; šířka snímku cca 75 mm. 

Guang Dong, Čína. 

Obr. 2151. Tektit; šířka snímku cca 55 mm. 

Guang Dong, Čína. 

Obr. 2152. Tektit; šířka snímku cca 45 mm. 

Anda, Luzon, Filipíny. 
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Obr. 2153. Tektit typu Muong Nong; šířka 

snímku cca 80 mm. Muong Nong, Laos. 

Obr. 2154. Tektit – vltavín, 17,2 g, delší 

rozměr 40 mm. Besednice, ČR. 

Obr. 2155. Tektit – vltavín, 2,2 g, délka                             

38 mm. Nesměň, ČR. 
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Obr. 2156. Tektit – vltavín, 26,6 g, délka 

78 mm. Slavče, ČR. 

Obr. 2157. Tektit – vltavín, 20,1 g, délka 

75 mm. Slavče, ČR. 

Obr. 2158. Tektit – vltavín, 19,8 g, délka 

55 mm. Chlum, Svatý Jan nad Malší, ČR. 

Obr. 2159. Tektit – vltavín, 6,5 g, délka 

43 mm. Besednice, ČR. 
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Obr. 2160. Tektit – vltavín, 51,6 g, délka 

62 mm. Slavče, ČR. 

Obr. 2162. Tektit – vltavín, 74 g,             

55 x 60 mm. Slavče, ČR. 

Obr. 2161. Tektit – vltavín, 19 g, průměr               

cca 37 mm. Vrábče, ČR. 
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Obr. 2163. Kameje z jihočeských vltavínů. 

Obr. 2164. Vltavín, kamej, 29 x 21 mm, 

6,6 g. 
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Obr. 2165. Vltavín, kamej, 22 x 21 mm,                

5,4 g. 

Obr. 2166. Vltavín, kamej, 34,5 x 31 mm, 

13,4 g. 
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8.20  Obsidián 

Obsidián je vulkanická hornina. Patří do skupiny vulkanických skel. Obsidián má černou, hnědou, 

šedou, zelenou nebo modrou barvu; někdy má páskovanou texturu – v hornině se střídají pásky 

rozdílného zbarvení. V dutinách (vesikulách) někdy bývá přítomen cristobalit (obr. 2167 a 2168). 

Jako vločkový obsidián (příp. sněžný obsidián) je označován obsidián tvořený téměř černou 

sklovitou hmotou, v níž jsou šedé shluky cristobalitu (obr. 2169 až 2173). Obsidián je průsvitný 

nebo neprůhledný. Má skelný lesk, lasturnatý lom; T = 5–5,5, h = 2,3–2,6. 

Významná naleziště obsidiánu drahokamové kvality jsou v USA (Utah, Arizona, New Mexico, 

Oregon, Wyoming), Mexiku, Guatemale, Etiopii a Arménii. 

Obsidián patří mezi obecné drahé kameny. Zpracovává se tumblerováním; často se z něj zhotovují 

kabošony, drobné dekorativní předměty i fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

Obr. 2167. Obsidián s vesikulami zčásti 

vyplněnými cristobalitem; šířka snímku            

cca 90 mm. Coso Hot Springs, Invo Co., 

California, USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2168. Cristobalit ve výplni vesikuly      

v obsidiánu; šířka snímku cca 60 mm. 

Couger Mine, Siskiyou Co., California, 

USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2171. Přívěsky z vločkového 

obsidiánu. 

Obr. 2169. Vločkový obsidián, hruškovitý 

kabošon, 14,86 ct, 21 x 19,5 mm. Afrika. 

Obr. 2170. Vločkový obsidián, poduškový 

kabošon, 3,30 ct, 10 mm. Afrika. 
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Obr. 2172. Zlatý prsten s vločkovým 

obsidiánem. 

Obr. 2173. Pyramida z vločkového 

obsidiánu; šířka snímku cca 55 mm. 
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8.21  Gagát 

Gagát patří mezi sedimentární horniny, do skupiny kaustobiolitů. Gagát je druh bituminózního uhlí 

(v podstatě jde o typ lignitu, tj. uhlí s nízkým stupněm prouhelnění). Má černou nebo hnědočernou 

barvu (obr. 2174 až 2180), poměrně často obsahuje vtroušeniny pyritu žluté barvy. Gagát je 

neprůhledný, má matný, sametový nebo voskový lesk; T = 2,5–4, h = 1,3–1,4. Gagát je často 

označován názvem černý jantar nebo také jet. 

Gagát drahokamové kvality pochází z Velké Británie (Yorkshire), Turecka, Vietnamu, Španělska, 

Francie a USA (Utah).  

Patří mezi obecné drahé kameny. Zpracovává se tumblerováním; zhotovují se z něj kabošony, 

kuličky a drobné dekorativní předměty. 

 

 
 

 

 

Obr. 2175. Tumblerovaný gagát. 

Obr. 2174. Gagát, šířka snímku cca 120 mm. 

Foto: Theodore W. Gray. 
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Obr. 2176. Přívěsky z gagátu. 

Obr. 2177. Kuličky z gagátu, průměr           

10 mm. 

Obr. 2178. Stříbrný prsten s gagátem. 
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Obr. 2179. Náhrdelník (délka 23 cm)      

z gagátu zdobeného tyrkysem a 

stříbrem. 

Obr. 2180. Ozdoba z gagátu kolem krku 

držící na neoprenové kulatině („hadici“). 
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8.22  Unakit 

Unakit je hornina. Je to hydrotermálně alterovaný pegmatit. Na složení unakitu se podílejí dvě 

hlavní komponenty: draselný živec (růžový až červený) a epidot, resp. minerál řady klinozoisit–

epidot (žlutozelený až zelený) – viz obr. 2181 až 2192. Unakit má skelný lesk. Je neprůhledný;       

T = 6–6,5, h = 2,8–3,0. 

Významná naleziště unakitu jsou v Rusku, Chile, Brazílii, JAR a USA (North Carolina, Virginia). 

Unakit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj převážně kabošony a drobné dekorativní 

předměty. 

 

 
 

 
 

Obr. 2181. Unakit, trojúhelníkový brus, 

1,20 ct, 7 mm. Rusko. 

Obr. 2182. Unakit, oválný kabošon,                 

4,30 ct, 11,5 x 9 mm. Rusko. 
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Obr. 2183. Unakit, oválný kabošon,       

63,50 ct, 40 x 30 mm. Rusko. 

Obr. 2185. Náhrdelník a přívěsek                     

z unakitu, průměr přívěsku 40 mm. 

Obr. 2184. Unakit, tumblerované kameny, 

šířka snímku cca 200 mm. 
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Obr. 2187. Lebka z unakitu; šířka 

snímku cca 25 mm. 

Obr. 2186. Unakit, plastika Buddhy; 

šířka snímku cca 55 mm. 
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Obr. 2189. Pyramida z unakitu; šířka 

snímku cca 55 mm. 

Obr. 2188. Zajíček z unakitu; šířka 

snímku cca 40 mm. 

Obr. 2190. Miska z unakitu. 
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Obr. 2191. Tumblerovaný unakit. 

Obr. 2192. Stříbrný přívěsek s kabošonem           

z unakitu o průměru cca 50 mm. 
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8.23  Porcelanit 

Porcelanit je kontaktně metamorfovaná hornina, vznikající krátkým a intenzívním zahřátím jílových 

hornin (často s podstatným podílem karbonátové složky) v připovrchových podmínkách (tedy za 

nízkých tlaků) na kontaktu s efuzívy, případně i při požáru uhelné sloje. Porcelanit je celistvá 

hornina s lasturnatým lomem. Barva porcelanitu může být šedá, nažloutlá, namodralá, nazelenalá, 

žlutohnědá, červenohnědá, červená nebo šedočerná, často je porcelanit barevně skvrnitý, s barevně 

odlišnými šmouhami nebo pásky, a proto bývá textura porcelanitu velmi dekorativní (viz obr. 

2193). Porcelanit je neprůhledný, má matný lesk; T = 6–7, h = 2,6–2,8. 

Významným nalezištěm porcelanitu drahokamové kvality je Komňa u Uherského Brodu. 

Porcelanit patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony, rovinné brusy a drobné 

dekorativní předměty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2193. Těžítko z porcelanitu; šířka 

snímku cca 130 mm. Komňa, ČR. 
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8.24  Korál 

Termínem korál je v gemologii označována vápnitá kostra sesilních (tedy přisedle žijících) 

mořských láčkovců, tzv. korálnatců. Dominantní složkou korálu je CaCO3 v podobě kalcitu (resp. 

hořečnatého kalcitu), ve variabilním množství (obvykle 1,5 až 4 %) je přítomna organická 

substance (konchiolin). Barva korálu je červená nebo růžová (obr. 2194 až 2201), vzácně bílá, žlutá, 

modrá, hnědá nebo černá. Surový korál má matný lesk, vyleštěním získává lesk skelný. Korál je 

neprůhledný; T = 3,5–4, h = 2,6–2,7, hnědý nebo černý korál s vysokým podílem organických látek 

má hustotu výrazně nižší (někdy jen 1,4). 

Korálnatci vytvářející korál žijí v teplých, slaných a neznečištěných vodách. Mohou se seskupovat 

do ohromných korálových útesů (např. Velký bariérový útes o délce 2300 km při severovýchodním 

pobřeží Austrálie). Významné oblasti produkující korál používaný ve šperkařství jsou např. ve 

Středozemním moři, Biskajském zálivu, Rudém moře, Indickém oceánu (u ostrovů Mauricius                 

a Sokotra), Karibském moři, kolem Havajských ostrovů a také při pobřeží Austrálie a Tchaj-wanu. 

Korál patří mezi obecné drahé kameny. Je vsazován do šperků v přirozeném stavu; v surovém stavu 

může být součástí dekorativních předmětů. Zhotovují se z něj brože, kuličky i kabošony. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2194. Náramek z korálu. 

Obr. 2195. Brož ze zlata (14 Kt) a korálu. 
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Obr. 2196. Přívěsek z korálu. 

Obr. 2197. Přívěsek z korálu. 

Obr. 2198. Náhrdelník z korálu. 
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Obr. 2201. Přívěsek ze stříbra a korálu. 

Obr. 2199. Náhrdelník z korálu, pokoveno 

rhodiem, 16 palců. 

Obr. 2200. Náramek z kuliček korálu 

o průměru 10 mm, hmotnost 20 g. 
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8.25  Perleť 

Perleť je součástí schránek plžů a mlžů. Vnitřní část těchto schránek (tzv. hypostrakum) je 

označována jako perleť (případně jako „matka perly“ z anglického „mother of pearl“). Perleť má 

jemně vrstevnatou stavbu, její hlavní součástí jsou tenké aragonitové destičky, jejichž paralelní 

uspořádání umožňuje vznik výrazných duhových barev. Základní barva perleti je bílá, šedá, 

narůžovělá, nažloutlá nebo i šedočerná (obr. 2202 až 2210) – uvedené barvy jsou přírodní, perleť 

používaná ve šperkařství může být uměle barvena. Perleť je průsvitná nebo neprůhledná. Má 

perleťový nebo jen matný lesk; T = 3,5, h = 2,6–2,8. 

Jako perleť Paua je označována perleť pocházející ze schránek gastropoda Haliotis iris žijícího                

u Nového Zélandu. Tato perleť má velmi výraznou modrozelenou irizaci, a proto je pro ni užíván                

i název mořský opál (obr. 2211 až 2214).  

Perleť patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z ní korálky, leštěné destičky a drobné 

dekorativní předměty. Dříve byla perleť hojně využívána na výrobu knoflíků. 

 

 
 

 

Obr. 2202. Přívěsek z perleti. 

Obr. 2203. Řezba z perleti – velbloud. 
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Obr. 2205. Stříbrný přívěsek s prstencem 

z perleti (průměr cca 40 mm) a chryzolitem. 

Obr. 2204. Přívěsek z perleti. 
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Obr. 2208. Šperkovnice zdobená perletí; 

šířka snímku cca 95 mm. 

Obr. 2207. Knoflíky z perleti. 

Obr. 2206. Perleťový přívěsek – delfín; 

šířka snímku cca 45 mm. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 859 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 2211. Leštěná schránka gastropoda 

Haliotis iris; šířka snímku cca 120 mm. 

Obr. 2210. Náramek z podlouhlých          

oválků (30 x 8 mm) z perleti, navlečených 

na dvouřadé gumičce. 

Obr. 2209. Náhrdelník z perleti. 
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Obr. 2214. Stříbrný přívěsek s perletí Paua. 

Vyrobeno na Novém Zélandu. 

Obr. 2212. Přívěsek z perleti Paua; průměr 

přívěsku 70 mm. Vyrobeno na Novém 

Zélandu. 

Obr. 2213. Řezba z perleti Paua. 

Vyrobeno na Novém Zélandu. 
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8.26  Slonovina 

Termínem slonovina jsou v užším slova smyslu označovány kly (řezáky) současných slonů.            

V gemologii je název slonovina často užíván i k označení materiálu pocházejícího i ze zubů jiných 

savců. Vedle sloních klů (tedy řezáků) a také stoliček jsou to například zuby mrože (tedy 

mrožovina), vorvaně (vorvaňovina), hrocha (hrochovina) a narvala (narvalovina). Slonovině 

v užším slova smyslu (tedy sloním klům) je charakterem velmi blízká mamutovina (obr. 2215               

a 2216), která je někdy označována jako fosilní slonovina. 

Zuby savců jsou tvořeny organickými látkami a hlavně (z 69 až 99 %) látkami anorganickými, 

z nichž nejvýznamnější jsou minerály skupiny apatitu. Zuby mohou dosahovat značných rozměrů – 

kly mamuta mají průměrnou délku kolem 2,5 m a hmotnost cca 50 kg (údaje se týkají dospělých 

samců, samice mají kly výrazně slabší). Sloní kly jsou ve srovnání s kly mamuta menší. Čerstvě 

opracovaná slonovina pocházející ze slona afrického je lehce nažloutlá, na slunci ji lze vybělit. 

Slonovina indického slona je krémová, někdy s narůžovělým odstínem. Stárnutím slonovina žloutne 

nebo hnědne. Na povrchu mamutích klů je několik mm mocná hnědá kůra, pod touto povrchovou 

vrstvou je mamutovina krémová, nažloutlá nebo nahnědlá. Slonovina i mamutovina je průsvitná 

nebo neprůhledná, má matný lesk, po vyleštění lesk skelný; T = 2,5, h = 1,7–1,9. 

Slonovina v širším slova smyslu patří mezi obecné drahé kameny. Zhotovují se z ní hlavně drobné 

dekorativní předměty (obr. 2217 až 2222). 

 

 
 

 

Obr. 2215. Lebka mamuta s kly. Nalezeno 

na Sibiři, Rusko. 

Obr. 2216. Část mamutího klu; šířka snímku 

cca 600 mm. Sibiř, Rusko.  
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Obr. 2217. Solnička ze slonoviny. 

Foto: Edo Arts and Cultural Heritage 

Institute. 

Obr. 2218. Krabička (šperkovnice) z kravské kosti a mamutoviny. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 863 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2221. Šachové figurky z mamutoviny. 

Obr. 2220. Šachové figurky ze slonoviny 

(inspirací byly obrazy Salvadora Dalího). 

Obr. 2219. Soška z mamutoviny – „Buddha 

s dítětem“; výška sošky 50 mm. 
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Kromě zubů slonů, mrožů, vorvaňům, hrochů a narvalů jsou ve šperkařství využívány i zuby šelem 

(např. medvědí zuby), jelení a srnčí zuby, zuby divočáků i prasat a též zuby žraločí (obr. 2223)                 

i velrybí (obr. 2224). Obdobně jako slonovina s. l. jsou ve šperkařství využívány i kosti – např. 

velrybí kosti (obr. 2225 a 2228), kosti kapustňáka (obr. 2226) nebo kosti kravské (obr. 2227). 

 

 

 
 

 
 

Obr. 2222. Soška retrievra z ruské 

mamutoviny. 

Obr. 2223. Žraločí zuby, 80 až 170 ct, 

60 x 35 až 70 x 50 mm. Maroko. 

Obr. 2224. Přívěsek z velrybího zubu       

s rytinou. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 865 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2225. Přívěsek zhotovený z velrybí 

kosti. Vyrobeno na Novém Zélandu. 

Obr. 2226. Přívěsek z částečně 

mineralizované (cca 200 let staré) kosti 

kapustňáka. 
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Obr. 2228. Přívěsek z velrybí kosti. Vyrobeno 

na Novém Zélandu. 

Poznámka – literatura s dalšími údaji: 

Burdová P. (2002): Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné 

organické části, používané jako drahé kameny. Bull. Mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 10,      

9-12. Praha. 

Obr. 2227. Přívěsek z kravské kosti, rozměry 

35 x 72 mm. Vyrobeno na Novém Zélandu. 
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9  Raritní drahé kameny 

V následujícící podkapitolách jsou charakterizovány tyto raritní drahé kameny: sfalerit, pyrit, 

markazit, kuprit, rutil, anatas, tantalit, kalcit, dolomit, siderit, smithsonit, azurit, baryt, celestin, 

scheelit, amblygonit, adamin, eosforit, fenakit, sillimanit, kyanit, staurolit, datolit, titanit, 

dumortierit, klinohumit, axinit, kornerupin, vesuvian, pezzottait, sugilit, benitoit, eudialyt, enstatit 

(odrůda bronzit), spodumen (odrůdy kunzit a hiddenit), prehnit, pektolit (odrůda larimar), chryzokol 

a danburit. 

 

9.1  Sfalerit 

Sfalerit je minerál náležející do třídy sulfidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec ZnS. V podobě příměsí 

téměř vždy obsahuje Fe (i přes 20 %), Mn, Cd a ve stopovém množství bývá přítomno In, Ga, Ge, 

Hg, Tl a Se. Krystaluje v kubické soustavě. Tvar krystalů značně závisí na chemismu, především na 

obsahu Fe. Železem bohaté sfalerity tvoří krystaly, na nichž převládají plochy tetraedrů;                   

na krystalech železem chudých sfaleritů dominují plochy rombického dodekaedru. Většinou se však 

sfalerit vyskytuje v podobě zrnitých až celistvých agregátů a někdy i agregátů s radiálně paprsčitou 

stavbou. Barva sfaleritu je neobyčejně variabilní (viz obr. 2229 až 2242), a to v závislosti na jeho 

složení – obvykle je sfalerit žlutohnědý, hnědý, červenohnědý až černý (při vysokém obsahu Fe              

a Mn), vzácněji žlutý, červený, světle zelený, velmi jemně namodralý, bílý i bezbarvý (v případě 

sfaleritu s nepatrným obsahem příměsí). Sfalerit je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný, může 

však být i neprůhledný až opakní. Světle zbarvený sfalerit má skelný až diamantový lesk 

(pozorovatelný především na štěpných plochách); velmi tmavý sfalerit má lesk polokovový. Sfalerit 

je štěpný dokonale podle {110}; T = 3,5–4, h = 3,9–4,1. 

Společně s galenitem, pyritem a dalšími sulfidy se sfalerit vyskytuje na ložiskách hydrotermálního a 

hydrotermálně-sedimentárního původu (v ČR např. Stříbro u Tachova, Příbram, Kutná Hora, Zlaté 

Hory Jeseníkách, Horní Benešov u Bruntálu, Nová Ves a Horní Město u Rýmařova). Významná 

naleziště sfaleritu drahokamové kvality jsou ve Španělsku, Mexiku, Austrálii a USA (New Jersey).  

Sfalerit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

Obr. 2229. Sfalerit, dvojčatění podle 

spinelového zákona; šířka snímku 40 mm. 

San Antonio Mine, Aquiles Serdan, 

Chihuahua, Mexiko. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2230. Sfalerit a chalkopyrit na křemeni; 

šířka snímku 130 mm. Commodore Mine, 

Creede, Mineral County, Colorado, USA. 

Obr. 2231. Sfalerit; šířka snímku cca                 

15 mm. Důl Aizpea, Zerain, Mutiloa, 

Guipuzkoa, Španělsko.                                      

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2232. Sfalerit; šířka snímku cca                       

35 mm. Důl Las Mánforas, Áliva, Picos de 

Europa, Cantabria, Španělsko.                               

Foto. Fabre Minerals. 
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Obr. 2233. Sfalerit; šířka snímku cca                 

50 mm. Mina Las Mánforas, Áliva, Picos 

de Europa, Španělsko.                                     

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2234. Sfalerit; šířka snímku 2,5 mm. 

Madan, Bulharsko.                                            

Foto: Dominik Schläfli. 

Obr. 2235. Sfalerit; šířka snímku cca                             

10 mm. Ložisko Osikovo, Madan, 

Bulharsko. Foto: J. Ralph. 
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Obr. 2236. Sfalerit provázený dolomitem; 

šířka snímku cca 15 mm. Hellyer-Que 

River Mines, Waratah district, Tasmania, 

Austrálie. Foto: Andrew Tuma.  

Obr. 2237. Sfalerit; šířka snímku cca                   

35 mm. Důl Yaogangxian, Chenzhou 

Prefecture, Hunan Province, Čína.                                         

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2238. Sfalerit; šířka snímku 18 mm. 

Lom Büschhof, Wirtenbach, Německo. 

Foto: M. Kampf. 
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Obr. 2240. Sfalerit, čtvercový brus, 1,31 ct, 

4,9 mm. Kazachstán. 

Obr. 2241. Sfalerit, osmiúhelníkový brus, 

7,69 ct, 11,2 x 10,1 mm. Španělsko. 

Obr. 2239. Sfalerit na křemeni; šířka 

snímku cca 55 mm. Důl Kangjianwan, 

Shuikoushan, Hengyang Prafecture, 

Hunan Province, Čína.                                          

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2242. Sfalerit, trojúhelníkový brus, 

1,91 ct, 7,8 x 7,6 mm. 
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9.2  Pyrit 

Pyrit je minerál náležející do třídy sulfidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec FeS2. V pyritu bývá 

přítomno obvykle nevelké množství Co, Ni, méně As, Sb, Tl a také Cu, Au, Ag a Zn, přičemž 

poslední z uvedených prvků jsou většinou vázány na heterogenní příměsi. Pyrit krystaluje v kubické 

soustavě. Často tvoří hexaedry (obr. 2243 až 2245) a pentagon-dodekaedry (obr. 2243, 2246                     

a 2251) nebo spojky obou tvarů (obr. 2243, 2247 a 2248) s často zřetelným charakteristickým 

rýhováním (obr. 2247 a 2248); výjimečné jsou krystaly oktaedrického typu (obr. 2249). Agregáty 

pyritu bývají zrnité až celistvé, někdy i paprsčitě stébelnaté. Barva pyritu je světle mosazně žlutá 

(obr. 2244 až 2253). Na povrchu pyrit snadno hnědavě nebo pestře nabíhá. Pyrit je opakní, má silný 

kovový lesk, není štěpný, T = 6–6,5, h = 5,0–5,2. 

 

 
 

Pyrit je nejrozšířenějším sulfidem. Ve velkém množství se vyskytuje na hydrotermálních                        

a hydrotermálně sedimentárních ložiskách sulfidických rud (v ČR např. Tisová u Kraslic, Příbram, 

Kutná Hora, Zlaté Hory v Jeseníkách, Nová Ves a Horní Město u Rýmařova) a na pyritových 

ložiskách sedimentárního původu (Chvaletice v Železných horách). V podobě vtroušenin bývá 

přítomen v některých magmatitech (gabra, diority) a metamorfitech (fylity, mramory, amfibolity); 

hojný je též v některých sedimentech (vápence, opuky, jílové břidlice, uhlí). Významná naleziště 

pyritu drahokamové kvality jsou ve Španělsku, Itálii, Mexiku, Peru, Bolívii a Japonsku. 

Pyrit patří mezi raritní drahé kameny. Je zpracováván tumblerováním, zhotovují se z něj fasetové 

brusy nebo je využíván v podobě přírodních krystalů. 

 

 

 
 

 

Obr. 2244. Pyrit; šířka snímku 200 mm. 

Logrono, Ambassaguas, Španělsko.                                     

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2243. Morfologie krystalů pyritu: pentagon-dodekaedr (vlevo), hexaedr s naznačeným 

rýhováním ploch (uprostřed), spojka pentagonálního dodekaedru a hexaedru (vpravo). 
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Obr. 2245. Dvojčatění pyritu; šířka 

snímku 35 mm. Valdeperillo, La Rioja, 

Španělsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2247. Pyrit; šířka snímku 30 mm. Elba, 

Itálie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2246. Pyrit; šířka snímku cca 45 mm. 

Rio Marina, Elba, Itálie.                                 

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2248. Pyrit; šířka snímku 110 mm. 

Madan, Bulharsko. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2249. Pyrit; šířka snímku cca 100 mm. 

Huanzala Mina, Huallaca, Dos de Mayo, 

Huanuco, Peru. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2250. Tumblerovaný pyrit, šířka          

snímku cca 180 mm. 
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Obr. 2252. Vajíčko z pyritu; šířka snímku 

cca 50 mm. Huaron, Peru. 

Obr. 2251. Náhrdelník sestevený           

z pentagon-dodekaedrů pyritu. 
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Obr. 2253. Koule z křemene s inkluzemi 

pyritu; průměr koule 55 mm. Rio Grande 

do Sul, Brazílie. 
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9.3  Markazit 

Markazit je minerál náležející do třídy sulfidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec FeS2. V podobě 

příměsí obsahuje obvykle v malém množství As, Sb a Tl. Krystaluje v rombické soustavě. Krystaly 

jsou krátce sloupcovité nebo tabulkovité; jednotlivé krystaly spolu zákonitě srůstají a vytvářejí 

složité srostlice. Někdy tvoří ledvinité agregáty (obr. 2254), hroznovité nebo krápníkovité agregáty  

s radiálně paprsčitou vnitřní stavbou. Jeho barva je světle mosazně žlutá (světlejší než u pyritu)       

s jemným šedozeleným odstínem (obr. 2254 až 2262). Markazit je opakní. Má kovový lesk a jen 

nedokonalou štěpnost; T = 6–6,5, h = 4,8–4,9. 

V podobě konkrecí se markazit hojně vyskytuje v hnědém uhlí (např. v podkrušnohorských 

pánvích, zejména na Sokolovsku a Mostecku). Je přítomen i na sulfidických rudních ložiskách, kde 

vzniká z nízkoteplotních hydrotermálních roztoků. Významná naleziště markazitu drahokamové 

kvality jsou ve Francii, Chile, Mexiku, USA (Illinois) a Japonsku. 

Markazit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2254. Ledvinitý agregát markazitu 

společně s galenitem na sfaleritu; šířka 

snímku 110 mm. Důl Pomorzany, Olkusz, 

Polsko. Foto: Eligiusz Szełęg.  

 galenit 

 sfalerit 

Obr. 2255. Markazit; šířka snímku 15 mm. 

Důl Teutonia, Misburg, Německo.               

Foto: M. Kampf. 
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Obr. 2256. Markazit; šířka snímku 6 mm. 

Fond des Vaulx, Wellin, Belgie.                  

Foto: Harjo Neutkens. 

Obr. 2257. Markazit; šířka snímku 34 mm. 

Cap Blanc Nez, Pas-de-Calais, Francie. 

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2258. Stříbrný přívěsek                                     

s markazitem. 

Obr. 2259. Stříbrné náušnice z perleti 

a markazitu. 
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Obr. 2261. Stříbrná spona s markazitem, 

38 x 14 mm. 

Obr. 2262. Stříbrné náušnice                    

s markazitem a syntetickým topazem, 

32 x 14 mm. 

Obr. 2260. Stříbrné náušnice                                 

s markazitem. 
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9.4  Kuprit 

Kuprit je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Cu2O. Krystaluje 

v kubické soustavě. Jeho krystaly jsou nejčastěji oktaedrické (obr. 2263) nebo mají tvar rombického 

dodekaedru (obr. 2264). Tvoří zrnité, celistvé, zemité, stébelnaté nebo vláskovité agregáty 

(vláskovitý kuprit se označuje jako chalkotrichit – obr. 2265). Barva kupritu je hnědočervená, 

červenočerná, karmínově červená, červená nebo černá (obr. 2263 až 2266). Kuprit je průhledný, 

poloprůhledný nebo průsvitný. Někdy má téměř téměř diamantový, častěji jen lesk polokovový až 

matný. Štěpnost kupritu je nedokonalá podle {111}; T = 3,5–4, h = 5,8–6,2. 

Kuprit vzniká jako druhotný minerál v oxidační zóně sulfidických ložisek mědi. Významná 

naleziště kupritu využitelného ke šperkařskému zpracování jsou v USA (Arizona, New Mexico), 

Chile, Namibii a Konžské demokratické republice. 

Kuprit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2264. Kuprit; šířka snímku 13 mm. 

Bisbee, Arizona, USA. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2263. Kuprit; šířka snímku 20 mm. 

Tsumeb, Namibie. Foto Peter Haas. 
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Obr. 2265. Kuprit – chalkotrichit; šířka 

snímku 12 mm. Tsumeb, Namibie.           

Foto: Peter Haas. 

Obr. 2266. Kuprit, bagetový brus, 31,20 ct, 

17 x 13,7 mm. Namibie. 
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9.5  Rutil 

Rutil je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec TiO2. Obsahuje obvykle 

příměs Fe a někdy též Cr, V nebo Sn. Krystaluje v tetragonální soustavě. Jeho krystaly jsou krátce 

sloupcovité (obr. 2268) až jehličkovité (obr. 2273 až 2277). Sloupcovité krystaly rutilu bývají 

omezeny zejména plochami tvarů {110}, {100}, {111} a {101}, přičemž prizmatické plochy jsou 

často výrazně rýhované ve směru vertikální osy (obr. 2268 a 2269). Jednotlivé sloupce rutilu spolu 

často dvojčatně srůstají (obr. 2267 až 2272). Rutil též tvoří nepravidelná zrna a v podobě 

zaoblených zrn a valounků bývá přítomen v sedimentech. Je obvykle červenohnědý až rudý; odrůda 

s vyšším podílem Fe (označovaná jako nigrin) má černohnědou až černou barvu. Rutil někdy 

vykazuje asterismus (obr. 2280). Rutil je průsvitný nebo neprůhledný. Nejčastěji má skelný nebo 

polokovový lesk. Je dobře štěpný podle {110}, méně výrazná je štěpnost podle {100}; T = 6–6,5,   

h = 4,2–4,3. 

Jehličkovitý rutil se nazývá sagenit. Pro rutil v podobě jehliček až jemných vlásků existuje málo 

užívaný název Venušiny vlasy. Jehličkovitý nebo vláskovitý rutil bývá často uzavírán v křemeni. 

Jako rutilit je v gemologii označován křišťál nebo téměř bezbarvý křemen s hojnými uzavřeninami 

rutilových jehliček nebo vlásků (obr. 2275 a 2277, viz též podkapitola 7.1). 

Rutil je přítomen hlavně v metamorfovaných horninách (např. ruly, svory a amfibolity), méně hojný 

je v syenitech, granitech a též některých pegmatitech. Vyskytuje se i na některých hydrotermálních 

žilách, v nichž někdy tvoří jemné jehličky zarostlé v krystalech křišťálu. Je velmi odolný vůči 

zvětrávání, a proto může být v oblastech rozšíření matečných hornin běžnou součástí fluviálních 

sedimentů. Společně s ilmenitem je přítomen v „černých píscích“. Významná naleziště rutilu                     

a rutilitu drahokamové kvality jsou v Brazílii. 

Rutil patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. Rutilit je zpracováván 

tumblerováním nebo je broušen do podoby kabošonů, případně jsou z něj zhotovovány drobné 

dekorativní předměty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2267. Dvojčatění rutilu: dvojče ze dvou individuí (vlevo), tři dvojčatně srůstající individua 

(dva prostřední obrázky), dvojčatný srůst osmi jedinců (vpravo) – Rösler (1979). 
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Obr. 2268. Dvojčata rutilu; šířka snímku 

cca 24 mm. Kinyanfumbe, Zambie.                 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2269. Rutil (cyklické „osmerče“); 

šířka snímku cca 45 mm. Magnet Cove, 

Hot Springs County, Arkansas, USA.               

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2270. Rutil (dvojče); šířka snímku              

70 mm. Graves Mountain, Lincoln County, 

Georgia, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2271. Rutil (dvojče); šířka snímku                   

40 mm. Graves Mountain, Lincoln County, 

Georgia, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2272. Rutil (dvojče); šířka snímku cca 

90 mm. Graves Mountain, Lincoln County, 

Georgia, USA. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2273. Jehlice rutilu orientovaně                                     

narůstající na tabulkovitý krystal hematitu 

(černý) v asociaci s křišťálem; šířka                               

snímku  cca 80 mm. Novo Horizonte,                    

Bahia, Brazílie. Foto: Kevin Ward. 

Obr. 2275. Rutil – sagenit v křišťálu; šířka 

snímku cca 67 mm. Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 2274. Zákonité narůstání rutilu                        

na tabulkovitý krystal hematitu; šířka                   

snímku cca 45 mm. Novo Horizonte,                     

Bahia, Brazílie. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2276. Křemen – křišťál s inkluzemi 

rutilu a hematitu; šířka snímku cca 55 mm. 

Novo Horizonte, Ibitiara, Bahia, Brazílie. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2277. Rutil – sagenit v křišťálu,                          

rovinný brus; šířka snímku 75 mm.                      

Sankt Gotthard, Švýcarsko.                                         

Foto: A. Šumbera a Z. Proks. 
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Obr. 2280. Rutil s asterismem, kulatý          

kabošon, 11,30 ct, 10,5 mm. Srí Lanka. 

Obr. 2278. Rutil, oválný brus, 0,56 ct, 

5,8 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 2279. Rutil, oválný brus, 0,30 ct, 

4,5 x 3,5 mm. Brazílie. 
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9.6  Anatas 

Anatas je minerál náležející do třídy oxidů. Jeho složení vyjadřuje vzorec TiO2. Krystaluje 

v soustavě tetragonální. Tvoří dipyramidální krystaly (obr. 2281 až 2299), ojediněle krystaly 

prizmatické (obr. 2300 až 2303) nebo tabulkovité (obr. 2304); časté jsou pseudomorfózy rutilu po 

ilmenitu nebo titanitu. Má hnědou, žlutohnědou, červenohnědou až černou nebo modrou barvu (obr. 

2282 až 2306). Je průsvitný nebo neprůhledný. Má diamantový, mastný nebo polokovový lesk, 

dokonalou štěpnost podle {001} a {101}; T = 5,5–6, h = 3,9. 

Vyskytuje se jako akcesorie v magmatitech (granity, pegmatity), metamorfitech (fylity, svory, 

zelené břidlice, amfibolity). Vzniká při diagenezi sedimentů (anatas tohoto genetického typu je 

přítomen například v tzv. titanových jílech v severočeské hnědouhelné pánvi). Hojně se vyskytuje 

na hydrotermálních žilách alpského typu (v ČR na Kutnohorsku, Čáslavsku a v Hrubém Jeseníku). 

Významná naleziště anatasu drahokamové kvality jsou v Brazílii a Pákistánu. 

Anatas patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

 

 

Obr. 2281. Krystaly anatasu: dipyramidálního 

typu (vlevo) a prizmatického typu (vpravo) – 

Rösler (1979). 

Obr. 2283. Anatas; šířka snímku 3 mm. 

Ankogel, Hohe Tauern, Rakousko.             

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2282. Anatas; šířka snímku cca                 

15 mm. Národní park Hardangervidda, 

Hordaland, Norsko.                                            

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 2285. Anatas a záhněda; šířka snímku 

cca 80 mm. Národní park Hardangervidda, 

Hordaland, Norsko. Foto: Christian Bracke. 

Obr. 2286. Anatas a záhněda; šířka snímku 

cca 25 mm. Národní park Hardangervidda, 

Hordaland, Norsko. Foto: Antonio Borrelli. 

Obr. 2284. Anatas; šířka snímku 1,5 mm. 

Plan-du-Lac, St Cristophe-en-Oisans, 

Bourg d´Oisans, Isère, Rhône-Alpes, 

Francie. Foto: Jean-Marc Johannet. 
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Obr. 2289. Anatas; šířka snímku 5 mm. 

Selva, Sudrun, Grischun, Švýcarsko.                            

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2287. Anatas; šířka snímku 2,5 mm. 

Isère, Rhône–Alpes, Francie.                         

Foto: Luigi Mattei. 

Obr. 2288. Anatas; šířka snímku 4 mm. 

Bourg d´Oisans, Isère, Rhône-Alpes, 

Francie. Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 2290. Anatas; šířka snímku 2,5 mm. 

Krupka, ČR. Foto: Petr Fuchs. 

Obr. 2291. Anatas; šířka snímku 3 mm. 

Greiswies-Krumlkeeskopf, Hohe Tauern, 

Salzburg, Rakousko.                              

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 2292. Anatas; šířka snímku 4 mm. 

Formazza, Verbano-Cusio-Ossola Province, 

Piedmont, Itálie. Foto: Enrico Bonacina. 

Obr. 2293. Anatas; šířka snímku 3,5 mm. 

Údolí řeky Veny, Courmayeur, Itálie.                

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 2295. Anatas; šířka snímku 2,5 mm. 

Údolí řeky Haupen, Tyrol, Rakousko. 

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2296. Anatas; šířka snímku 3,5 mm. 

Borzonasca, Genova Province, Itálie. 

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2294. Anatas; šířka snímku 3 mm. 

Selva, Sudrun, Grischun, Švýcarsko.        

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2297. Anatas; šířka snímku 3 mm. 

Údolí řeky Haupen, Tyrol, Rakousko. 

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 2299. Anatas narůstající na albit;   

šířka snímku cca 12 mm. Pashine, Pákistán.       

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2300. Anatas; šířka snímku 2 mm. 

Údolí řeky Vizze (Pfitsch), Bolzano 

Province, Trentino-Alto Adige, Itálie. 

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2298. Anatas; šířka snímku 6 mm. 

Leffler Brunnen, Gamseck, údolí řeky 

Habach, Hohe Tauern, Salzburg, Rakousko. 

Foto: Harjo Neutkens. 
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Obr. 2302. Anatas; šířka snímku 3 mm.    

Údolí řeky Vizze (Pfitsch), Bolzano 

Province, Trentino-Alto Adige, Itálie.              

Foto: Matteo Chinellato. 

Obr. 2303. Anatas; šířka snímku 4 mm. 

Údolí řeky Vizze (Pfitsch), Bolzano 

Province, Trentino-Alto Adige, Itálie. 

Foto: Matteo Chinellato.  

 

Obr. 2301. Anatas; šířka snímku 2 mm. 

Údolí řeky Vizze (Pfitsch), Bolzano 

Province, Trentino-Alto Adige, Itálie. 

Foto: Matteo Chinellato.  
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Obr. 2306. Anatas, fantazijní brus, 0,77 ct, 

8,9 x 5,0 mm. Pákistán. 

Obr. 2305. Anatas, hruškovitý brus, 0,89 ct, 

8,7 x 4,6 mm. Brazílie. 

Obr. 2304. Anatas; šířka snímku 4 mm. 

Údolí řeky Vizze (Pfitsch), Bolzano 

Province, Trentino-Alto Adige, Itálie.                              

Foto: Matteo Chinellato. 
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9.7  Tantalit 

Tantalit, přesně tantalit-(Mn) nebo tantalit-(Fe), je členem columbit-tantalitové skupiny, která 

náleží do třídy oxidů. Typickými zástupci a současně krajními členy columbit-tantalitové skupiny 

jsou čtyři následující minerály: 

           columbit-(Fe)        Fe
2+

Nb2O6 

           columbit-(Mn)      Mn
2+

Nb2O6 

           tantalit-(Fe)           Fe
2+

Ta2O6 

           tantalit-(Mn)         Mn
2+

Ta2O6 

Mezi těmi čtyřmi členy existuje neomezená mísitelnost – složení uvedené čtveřice lze vyjádřit 

vzorcem (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6. Výše uvedené názvy členů columbit-tantalitové skupiny jsou 

v souladu s nomenklaturou platnou od roku 2008. Dříve byly tyto minerály označovány jako 

ferocolumbit, manganocolumbit, ferotantalit a manganotantalit. V podobě příměsí mohou minerály 

columbit-tantalitové skupiny obsahovat Fe
3+

, Sn, Sc, Ti a W. Krystalují v rombické soustavě. Jejich 

krystaly jsou tence nebo tlustě tabulkovité, případně krátce prizmatické (obr. 2307 až 2311). Tvoří 

zrnité nebo celistvé agregáty. Minerály columbit-tantalitové skupiny mají nejčastěji hnědočernou, 

červenohnědou nebo černou barvu. Z gemologického hlediska je významný tantalit-(Mn), jehož 

barva bývá červená, červenohnědá nebo fialově červená (obr. 2307 až 2313). Tantalit-(Mn) je 

poloprůhledný nebo průsvitný. Minerály columbit-tantalitové skupiny mají mastný nebo 

polokovový lesk, zřetelnou štěpnost podle {100}; T = 6–6,5, h = 5,2–8,1 (roste s obsahem Ta). 

Minerály columbit-tantalitové skupiny se vyskytují v pegmatitech (v ČR např. na lokalitách Rožná, 

Dobrá Voda a Branná) a také v metasomatitech (albitity a greiseny). Naleziště tantalitu-(Mn) 

drahokamové kvality jsou v Brazílii (Rio Grande do Norte, Minas Gerais), USA (Maine, 

California), Afghánistánu, Pákistánu, Číně a Konžské demokratické republice.  

Tantalit-(Mn) patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2307. Tantalit-(Mn); šířka snímku             

16 mm. Mbarara Distrrict, Uganda.                     

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2308. Tantalit-(Mn); šířka snímku                     

23 mm. Himalaya Mine, Mesa Grande 

District, San Diego Co., California, USA. 

Foto: „SLR“. 

Obr. 2310. Tantalit-(Mn); šířka snímku cca 

20 mm. Alto Ligonha, Zambezia Province, 

Mosambik. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2309. Tantalit-(Mn); šířka snímku                     

2 mm. Bell Pit, Newry, Oxford Co., Maine, 

USA. Foto: O. Dziallas. 
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Obr. 2311. Tantalit-(Mn); šířka snímku 

cca 80 mm. San Pedro Mine, Pala District, 

San Diego Co., California, USA.                  

Foto: Jesse Fisher. 

Obr. 2312. Tantalit-(Mn), fantazijní brus, 

2,96 ct, 7,2 x 6,3 mm. Brazílie. 

Obr. 2313. Tantalit-(Mn), hruškovitý brus, 

2,07 mm, 9 x 6,3 mm. Afghánistán. 
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9.8  Kalcit 

Kalcit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Ca[CO3]. V podobě 

izomorfních příměsí obsahuje především Mg, Fe, Mn a méně často též Sr, Ba, Zn, Pb a Co. Kalcit 

krystaluje v trigonální soustavě. Tvoří klencové, skalenoedrické, prizmatické nebo tabulkovité 

krystaly (viz obr. 2314 až 2322). Agregáty kalcitu jsou obvykle zrnité až celistvé, méně často 

stébelnaté nebo vláknité; kalcit tvoří též konkrecionální útvary, krusty a krápníky. Je bílý nebo 

šedobílý, někdy i bezbarvý, často je zbarven žlutě až hnědě, může být i narůžovělý nebo namodralý 

(obr. 2315 až 2331). Kalcit je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, dokonalou 

štěpnost podle {10-11}; T = 3, h = 2,6–2,8. 

Kalcit je jako horninotvorný minerál přítomen v některých sedimentech (např. ve vápenci, křídě              

a travertinu) a v produktech jejich metamorfózy (např. v krystalickém vápenci). Je častou součástí 

hydrotermální mineralizace. V podobě konkrecionálních útvarů označovaných jako „cicváry“ se 

vyskytuje ve spraších. V dutinách zkrasovělých vápenců a krystalických vápenců je kalcit přítomen 

v podobě krápníků a sintrů. Kalcit je podstatnou složkou schránek měkkýšů, ramenonožců a dalších 

organismů. 

Kalcit drahokamové kvality pochází např. z Mexika, USA (New Mexico, Missouri), Madagaskaru, 

Tanzanie, Namibie, Keni, Egypta a Islandu. 

Kalcit patří mezi raritní drahé kameny. Bývá zpracováván tumblerováním; zhotovují se z něj 

fasetové brusy a drobné dekorativní předměty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2314. Krystaly kalcitu: krystal 

ditrigonálně skalenoedrického typu (a), 

krystaly sloupcovitého habitu (b, c), 

spojka s převahou ploch klence (d) a 

tabulkovitý krystal (e). 
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Obr. 2316. Skalenoedrické krystaly kalcitu 

na fialovém fluoritu; šířka snímku cca           

35 mm. Elmwood mine, Carthage, Smith 

Co., Tennessee, USA. Foto: Peter Haas. 

Obr. 2317. Kalcit; šířka snímku 20 mm. 

Bleiberg, Kärnten, Rakousko.                     

Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2315. Skalenoedrické krystaly kalcitu 

na fluoritu; šířka snímku cca70 mm. 

Denton Mine, Hardin County, Illinois, 

USA. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2319. Kalcit; šířka snímku 60 mm. 

Prospect Park Quarry, Haledon, New 

Jersey, USA. Foto: John H. Betts. 

 
detail 

Obr. 2318. Kalcit; šířka snímku 60 mm. 

Geevor Mine, St. Just, Cornwall, England, 

UK. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2320. Kalcit; šířka snímku cca              

80 mm. Bigrigg Mine, Egremont, 

England, UK.  Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2321. Kalcit; šířka snímku cca                   

50 mm. Shullsburg, Wisconsin, USA.                       

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2324. Kalcit, šestiúhelníkový brus,                     

5,77 ct, 16 x 12 mm. Tanzanie. 

Obr. 2322. Kalcit; šířka snímku cca 10 mm. 

Štramberk, ČR. Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 2323. Kalcit, osmiúhelníkový brus,                   

3,01 ct, 9,5 x 8 mm. Tanzanie. 
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Obr. 2325. Kalcit, šestiúhelníkový brus, 

3,66 ct, 11 mm. Madagaskar. 

Obr. 2326. Kalcit, tumblerované kameny; 

šířka snímku cca 70 mm. 

Obr. 2327. Koule z kalcitu, průměr koule 

80 mm. 
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Obr. 2330. Přívěsky z kalcitu; šířka snímku 

cca 45 mm. 

Obr. 2328. Koule z kalcitu; průměr koule 

55 mm. Mexiko. 

Obr. 2329. Koule z kalcitu; průměr koule 

95 mm. Mexiko. 
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Obr. 2331. Pyramida z kalcitu;                             

šířka snímku cca 55 mm. 
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9.9  Dolomit 

Dolomit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec CaMg[CO3]2. Často 

obsahuje značnou izomorfní příměs Fe (tzv. železnatý dolomit) a někdy též Mn (manganatý 

dolomit). Krystaluje v trigonální soustavě. Krystaly mají tvar klence (obr. 2332, 2333, 2335                  

a 2336). Nejčastěji tvoří zrnité nebo celistvé agregáty. Má šedobílou barvu nebo je nažloutlý, 

nahnědlý, nazelenalý či načervenalý; může být i bezbarvý (obr. 2332 až 2338). Dolomit je 

průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, dokonalou štěpnost podle {10-11};        

T = 3,5–4, h = 2,8–2,9. 

Dolomit je převládající složkou stejnojmenné sedimentární horniny a též metamorfované horniny 

označované jako krystalický dolomit. Často je přítomen na hydrotermálních žilách. Významná 

naleziště dolomitu drahokamové kvality jsou v Mexiku, USA (New Mexico), Brazílii a Rakousku. 

Patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2333. Dolomit (dvojče); šířka 

snímku 65 mm. Cantera Azkarate, Eugui, 

Navarra, Španělsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2332. Dolomit na křemeni; šířka 

snímku 50 mm. Důl Gute Hoffnung, 

Werlau, Rheinland, Německo.                     

Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 2335. Dolomit; šířka snímku 40 mm. 

Val di Fassa, Bolzano, Itálie.                          

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2336. Dolomit; šířka snímku cca            

50 mm. Cantera Azkarate, Eugui, Navarra, 

Španělsko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2334. Drobné klence dolomitu 

perimorfující morion; šířka snímku 60 mm. 

Cavnic (Kapnik), Maramures, Rumunsko. 

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2337. Dolomit, hruškovitý brus,                   

8,26 ct, 18 x 10,7 mm. Brazílie. 

Obr. 2338. Dolomit, osmiúhelníkový brus, 

13,06 ct, 17,8 x 11,3 mm. Brazílie. 
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9.10  Siderit 

Siderit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Fe[CO3]. V podobě 

izomorfních příměsí obsahuje zejména Mg, Mn a Ca. Krystaluje v trigonální soustavě. Krystaly 

mají tvar klence (obr. 2339 až 2343), často jsou ploše čočkovité (obr. 2344 až 2347), ojediněle 

skalenoedrické (obr. 2348). Agregáty sideritu jsou zpravidla zrnité nebo celistvé. Může však tvořit  

i agregáty ledvinité nebo hroznovité s radiálně paprsčitou vnitřní stavbou – tato forma sideritu se 

označuje jako sférosiderit (obr. 2349). Siderit je šedý, žlutohnědý až hnědý (obr. 2339 až 2351); 

navětralý siderit má rezavě hnědou nebo tmavě hnědou až černohnědou barvu. Je průhledný, 

poloprůhledný, průsvitný nebo neprůhledný. Má skelný lesk, dokonalou štěpnost podle {10-11};     

T = 3,5–4,5, h = 3,7–3,9. 

Siderit je součástí sedimentárních železných rud (na území ČR např. v Barrandienu – lokality 

Nučice a Chrustenice). Často je přítomen v hydrotermálních mineralizacích (např. na rudních žilách 

na Příbramsku). Siderit drahokamové kvality pochází hlavně z Brazílie, vyskytuje se i v Německu, 

Rakousku a Portugalsku. 

Siderit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2339. Siderit; šířka snímku cca                 

48 mm. Lom Poudrette, Mont Saint-

Hilaire, Rouville Co., Québec, Kanada. 

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2340. Siderit; šířka snímku 8 mm. 

Rapid Creek, Dawson, Yukon Territory, 

Kanada. Foto: Enrico Bonacina. 
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Obr. 2342. Siderit provázený albitem; 

šířka snímku cca 45 mm. Lom Poudrette, 

Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., 

Québec, Kanada. Foto: Tony Peterson. 

Obr. 2341. Siderit; šířka snímku                   

cca 55 mm. Rudňany, Slovensko.                             

Foto: Ladislav Turecky. 
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Obr. 2345. Siderit na křemeni; šířka snímku 

cca 50 mm. Peyrebrune, Tarn, Francie.               

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2344. Siderit provázený pyritem;               

šířka snímku cca 55 mm. Cerro Tazna, 

Nor Chichas Province, Potosí 

Department, Bolívie.                                       

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2343. Siderit; šířka snímku                                 

cca 45 mm. Důl Morro Velho,                  

Nova Lima, Minas Gerais, Brazílie.                        

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2348. Siderit; šířka snímku cca 4 mm. 

Důl Palermo No. 1, Groton, Grafton Co., 

New Hampshire, USA.                                       

Foto: Scott M. Whittemore. 

Obr. 2347. Siderit provázený pyritem; 

šířka snímku cca 80 mm. Cerro Tazna, 

Nor Chichas Province, Potosí 

Department, Bolívie.                                          

Foto: Gerard van der Veldt. 

 

Obr. 2346. Siderit provázený pyritem            

a kalcitem; šířka snímku cca 76 mm. 

Příbram, ČR. Foto: Gerard van der Veldt. 
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Obr. 2351. Siderit, trojúhelníkový brus, 

5,95 ct, 14 x 10,8 mm. Brazílie. 

Obr. 2349. Siderit – sférosiderit; šířka                  

snímku cca 40 mm. Neunkirchen,                       

Siegerland, Německo.                                             

Foto: Christian Bracke. 

Obr. 2350. Siderit, 0,81 ct, 5,3 x 4,3 mm, 

osmiúhelníkový brus, Brazílie. 
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9.11  Smithsonit 

Smithsonit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Zn[CO3].              

V podobě izomorfních příměsí může obsahovat Fe, Co, Cu, Mn, Cd, Mg a Pb. Krystaluje                  

v trigonální soustavě. Krystaly mají obvykle tvar klence (obr. 2352), vzácněji ditrigonálního 

skalenoedru, mohou mít i tence sloupcovitý nebo jehlicovitý habitus (obr. 2353). Nejčastější 

formou výskytu jsou krystalické kůry s někdy výraznou páskovanou stavbou; tvoří i krápníky, 

zemité agregáty, hroznovité nebo ledvinité agregáty, někdy s paprsčitou stavbou (obr. 2354 až 

2358). Smithsonit je bílý, šedý, žlutý, zelenomodrý, modrý, červený, oranžově červený, růžový, 

vzácně bezbarvý (obr. 2352 až 2360). Může být průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný.                 

Má skelný lesk, na štěpných plochách perleťový, dokonalou štěpnost podle {10-11}; T = 4–5,               

h = 4,2–4,5. 

Vyskytuje se jako druhotný minerál v oxidační zóně sulfidických Pb-Zn ložisek. Smithsonit 

drahokamové kvality pochází z Namibie, Mexika (Chihuahua) a USA (New Mexico). 

Smithsonit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony, drobné dekorativní 

předměty nebo i fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2352. Smithsonit; šířka snímku 

cca 120 mm. Berg Aukas, Namibie.         

Foto: Thomas Krassmann. 

Obr. 2353. Jehlicovité krystaly 

smithsonitu narůstající na tennantit; šířka 

snímku cca 40 mm. Tsumeb, Namibie.                                

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 2356. Zelený ledvinitý agregát 

smithsonitu na krustě tvořené bílým 

hydrozinkitem; šířka snímku cca 5 mm. 

Důl Mária-Margita, Ochtiná, Slovensko. 

Foto: Martin Števko. 

Obr. 2354. Smithsonit; šířka snímku                

cca 60 mm. Kelly Mine, Socorro Co., 

New Mexico, USA. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2355. Smithsonit; šířka snímku cca 

100 mm. Důl Santa Anita, Choix, Sinaloa, 

Mexiko. Foto: Joseph A. Freilich. 
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Obr. 2357. Smithsonit; šířka snímku cca 

55 mm. Důl Kelly, Magdalena District, 

Socorro Co., New Mexico, USA.              

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2358. Smithsonit; šířka snímku cca 

80 mm. Důl San Antonio, Santa Eulalia, 

Mexiko. Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 2359. Přívěsek s kabošonem    

ze smithsonitu. 

Obr. 2360. Přívěsek s fasetovaným 

smithsonitem. 
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9.12  Azurit 

Azurit je minerál náležející do třídy karbonátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Cu
2+

3[(OH)2|(CO3)2]. 

Krystaluje v monoklinické soustavě. Jeho zpravidla drobné krystaly bývají sloupcovité nebo 

tabulkovité (obr. 2361 a 2362). Tvoří zrnité, celistvé nebo zemité agregáty či povlaky. Má temně 

modrou barvu (2361 až 2363, 2368); zemitý azurit bývá azurově nebo pomněnkově modrý. Azurit 

je průsvitný nebo neprůhledný. Má skelný lesk (celistvé a zemité agregáty mívají matný lesk).           

Je dokonale štěpný podle {011} a má též zřetelnou štěpnost podle {100}; T = 3,5–4, h = 3,8. 

Jako druhotný minerál se azurit vyskytuje v oxidační zóně měďnorudných ložisek, často společně      

s malachitem (obr. 2364 a 2365). Termínem azurmalachit jsou v gemologii označovány minerální 

agregáty tvořené malachitem a azuritem (viz obr. 2364). Azurit je obecně méně rozšířený než 

malachit, jímž bývá někdy pseudomorfován (obr. 2366 a 2367). Azurit drahokamové kvality 

pochází z Konžské demokratické republiky (provincie Shaba), a USA (Arizona, New Mexico). 

Azurit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony a drobné dekorativní předměty. 

 

 
 

 

Obr. 2361. Azurit; šířka snímku 15 mm. 

Důl Schönbrunn, Oelsnitz, Vogtland, 

Sachsen, Německo. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2362. Azurit; šířka snímku cca 55 mm. 

Důl Touissit, Oujda, Maroko.                            

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2365. Azurit a malachit; šířka snímku 

55 mm. New Cornelia Mine, Ajo, Arizona, 

USA.  

 

Obr. 2364. Malachit s azuritem; šířka 

snímku 60 mm. Důl Clifton-Morenci, 

Morenci, Arizona, USA.                                     

Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2363. Drúza drobných krystalů azuritu 

na stěně dutiny; šířka snímku 23 mm. 

Borovec, ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 
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Obr. 2366. Azurit (přeměňující se na 

malachit); šířka snímku 75 mm. Chessy-les-

Mines, Rhône, Francie. Foto: Peter Haas. 

Obr. 2367. Pseudomorfóza malachitu po 

azuritu; šířka snímku 24 mm. Tadamout, 

Maroko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2368. Přívěsek s kabošonem z azuritu 

provázeného malachitem. Důl Morenci, Utah, 

USA. 
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9.13  Baryt 

Baryt je minerál náležející do třídy sulfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Ba[SO4]. Často obsahuje 

příměs Sr a v menším množství též Ca a Pb. Krystaluje v rombické soustavě. Krystaly mají obvykle 

podobu tabulek podle {001} (obr. 2369 až 2376), mohou však být i prizmatické. Agregáty barytu 

jsou hrubě až jemně zrnité, celistvé, stébelnaté až vláknité nebo lupenité, tabulkovité až deskovité. 

Baryt je bezbarvý až bílý, často je zbarven žlutě, žlutohnědě, růžově, světle i sytě červeně až 

červenohnědě, šedě, zeleně nebo světle modře (obr. 2370 až 2378). Je průhledný, poloprůhledný 

nebo průsvitný. Má skelný lesk, jenž na plochách štěpnosti podle {001} bývá i perleťový.                      

Je dokonale štěpný podle {001}, velmi dobře podle {210}, nedokonale podle {010}; T = 3–3,5,           

h = 4,3–4,7. 

Vyskytuje se na hydrotermálních ložiskách (v ČR např. Moldava u Teplic, Harrachov                        

v Krkonoších, Běstvina v Železných horách, Příbram). Velké akumulace barytu mají hydrotermálně 

sedimentární původ (např. na ložisku Horní Benešov u Bruntálu). V důsledku značné chemické 

stálosti se může hromadit ve zvětralinovém plášti. Jako druhotný minerál vzniká v oxidační zóně 

sulfidických ložisek (Zlaté Hory v Jeseníkách). Bývá přítomen i v sedimentárních horninách (může 

např. tvořit tmel v pískovcích či konkrece v jílech). Významná naleziště barytu drahokamové 

kvality jsou v USA (Arizona, Colorado), Mexiku, Kanadě (Ontario), Namibii a Velké Británii. 

Baryt patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 2369. Krystaly barytu: 

tabulkovitého habitu (vlevo), 

prizmatického typu (vpravo) – 

Rösler (1988). 

Obr. 2370. Baryt; šířka snímku 23 mm. 

Lahošť, ČR. Foto: Zbyněk Buřival. 
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Obr. 2372. Drúza tabulkovitých krystalů 

barytu částečně perimorfovaných kalcitem; 

šířka snímku 120 mm. Meikle Mine, Elko 

County, Nevada, USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2373. Baryt; šířka snímku cca 100 mm. 

Saint-Laurent-le-minier, Gard, Francie.               

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2371. Baryt; šířka snímku cca 56 mm. 

Cerro Warihuyn, Miraflores, Huamalias, 

Huanuco, Peru. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2375. Baryt; šířka snímku 40 mm. 

Pack Rat Mine, Carbon County, Montana, 

USA. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2376. Baryt; šířka snímku cca 75 mm. 

Důl Clara, Oberwolfach, Německo.            

Foto: Klaus Krause. 

Obr. 2374. Baryt; šířka snímku cca 23 mm. 

Ale and Cakes Mine, Clifford Amalgamated 

Mines, Camborne- Redruth-St Day District, 

Cornwall, England, UK. Foto: Peter Haas. 
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Obr. 2378. Baryt, fantazijní brus,                    

34,69 ct, 24,3 x 15,5 mm. Elk Creek,           

Meade Co., South Dakota, USA. 

Obr. 2377. Baryt, osmiúhelníkový brus, 

32,76 ct, 19,7 x 13,6 mm. Namibie. 
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9.14  Celestin 

Celestin je minerál náležející do třídy sulfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Sr[SO4]. V podobě 

příměsí obsahuje především Ca a Ba. Krystaluje v rombické soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle 

tabulkovité nebo prizmatické (obr. 2379 až 2381) a morfologicky se neobyčejně podobají krystalům 

barytu. Celestin tvoří nejčastěji zrnité, celistvé nebo stébelnaté až vláknité agregáty (obr. 2382).              

Je bezbarvý až bílý, často namodralý nebo modře zbarvený (obr. 2379 až 2383). Je průhledný, 

poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný až perleťový lesk. Je dokonale štěpný podle {001} a má 

též dobrou štěpnost podle {210}; T = 3–3,5, h = 3,9–4,0. 

Vyskytuje se na sedimentárních ložiskách sádrovce a anhydritu (často společně s elementární 

sírou), ojediněle je přítomen na hydrotermálních rudních ložiskách. Naleziště celestinu 

drahokamové kvality jsou na území USA (Ohio, California, Texas), Kanady, Libye a Madagaskaru. 

Celestin patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2380. Celestin; šířka snímku 40 mm. 

Girgenti, Itálie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2379. Celestin; šířka snímku cca               

50 mm. Jabal al Akhdar, Cyrenaica, Libye.                      

Foto: Joe Budd a Kevin Ward. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 930 

 

 
 

 
 

 

 

 

Obr. 2382. Celestin; šířka snímku 38 mm. 

Himmelreichgraben, Thüringen, Německo. 

Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2381. Celestin; šířka snímku cca                        

190 mm. La Luz Mine, Villa de La Paz, 

San Luis Potosi, Mexiko.                                    

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 2383. Celestin, fantazijní brus,                         

15,30 ct, 17,5 x 10,2 mm. Madagaskar. 
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9.15  Scheelit 

Scheelit je minerál náležející do třídy sulfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Ca[WO4]. Obsahuje 

značné množství Mo a někdy též Cu. Krystaluje v tetragonální soustavě. Tvoří dipyramidální 

krystaly (podobné oktaedrům – obr. 2384 až 2389), vzácněji se nachází v podobě tabulek. Jeho 

agregáty bývají zrnité nebo celistvé. Je nejčastěji šedobílý nebo bílý, někdy nažloutlý až žlutý nebo 

nahnědlý až hnědý, avšak může být i bezbarvý nebo červeně zbarvený (obr. 2384 až 2390). Může 

být průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má mastný nebo diamantový lesk, jen nedokonalou 

štěpnost podle {101}; T = 4,5–5, h = 5,8–6,2. 

Vyskytuje se společně s wolframitem a dalšími vysokoteplotními minerály v greisenech (v ČR 

např. Cínovec u Teplic, Krásno u Horního Slavkova); může být přítomen i v erlanech, na 

hydrotermálních křemenných žilách a v pegmatitech. Nejvýznamnější naleziště scheelitu 

drahokamové kvality jsou v Mexiku, Bolívii, USA (California, Arizona, Utah), Číně a Austrálii. 

Scheelit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

Obr. 2385. Scheelit, šířka snímku 115 mm. 

Mianyang, Sichuan Province, Čína. 

Foto: J. Dehaye. 

Obr. 2384. Scheelit; šířka snímku 32 mm. 

Důl Sauberg, Ehrenfriedersdorf, 

Erzgebirge, Sachsen, Německo.                   

Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 2387. Scheelit; šířka snímku 90 mm. 

Shao-Bao-Din, Pingwu, Sichuan, Čína. Foto: 

Fabre Minerals. 

Obr. 2388. Scheelit; šířka snímku cca 35 mm. 

Xuebaoding, Pingwu County, Sichuan, Čína. 

Foto: Kevin Ward. 

Obr. 2386. Scheelit a muskovit; šířka           

snímku cca 50 mm. Shaobaodin, Pingwu, 

Sichuan, Čína. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2389. Scheelit; šířka snímku cca 4 mm. 

Důl Clara, Oberwolfach, Schwarzwald, 

Německo. Foto: Joachim Burow. 

Obr. 2390. Scheelit, fantazijní brus, 2,72 ct, 

10 x 6 mm. Brazílie. 
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9.16  Amblygonit 

Amblygonit je minerál náležející do třídy fosfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec 

(Li,Na)Al[(F,OH)|(PO4)]. Krystaluje v triklinické soustavě. Jeho krystaly jsou krátce sloupcovité, 

zpravidla tvoří zrnité (často hrubozrnné) agregáty. Je bílý, šedý, nažloutlý, narůžovělý nebo i jinak 

zbarvený (obr. 2391 až 2403). Může být průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný nebo 

mastný lesk, na plochách štěpnosti i lesk perleťový. Je dokonale štěpný podle {100} a dobře štěpný 

podle {110}; T = 5,5–6, h = 3,0–3,1. 

Je přítomen v některých pegmatitech (v ČR např. Vernéřov u Aše, Dobrá Voda u Velkého Meziříčí, 

Rožná u Bystřice nad Pernštejnem). Amblygonit drahokamové kvality se vyskytuje v Barmě, 

Brazílii (Minas Gerais), Namibii, Keni a USA (Maine, California). 

Amblygonit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2391. Amblygonit; šířka snímku                  

80 mm. Linópolis, Divino das Laranieiras, 

Minas Gerais, Brazílie.                                          

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2392. Amblygonit; šířka snímku cca 

24 mm. Lavra da Ilha, Taquaral, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2393. Amblygonit; šířka snímku                     

90 mm. Divino das Laranjeiras, Linopolis, 

Minas Gerais, Brazílie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2395. Amblygonit; šířka snímku cca 

120 mm. Vernéřov, ČR.                               

Foto: Jakub Jirásek. 

Obr. 2394. Amblygonit provázený 

muskovitem a albitem; šířka snímku cca 

50 mm. Itinga, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Athos Locatelli. 
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Obr. 2396. Amblygonit, poduškový brus, 

6,31 ct, 15 x 9,2 mm. Barma. 

Obr. 2398. Amblygonit, trojúhelníkový brus, 

2,03 ct, 8,2 mm. Brazílie. 

Obr. 2397. Amblygonit, poduškový brus, 

3,58 ct, 10,1 x 8,3 mm. Brazílie. 
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Obr. 2400. Amblygonit, trojúhelníkový brus, 

2,24 ct, 8,3 mm. Brazílie.  

Obr. 2399. Amblygonit, poduškový brus, 

3,76 ct, 10,1 x 8,2 mm. Brazílie. 

Obr. 2401. Amblygonit, oválný brus,                  

2,23 ct (celkem), 6 x 4 mm. Brazílie. 
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Obr. 2402. Amblygonit, oválný brus,                      

7,66 ct, 14,8 x 10,7 mm. Brazílie. 

Obr. 2403. Amblygonit, poduškový brus, 

1,57 ct, 8,7 x 6,9 mm. Brazílie. 
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9.17  Adamin 

Adamin je minerál náležející do třídy fosfátů. Jeho složení vyjadřuje vzorec Zn2[(OH)|(AsO4)].       

V podobě příměsí obsahuje zejména Cu a také Co. Krystaluje v rombické soustavě. Tvoří tabulky 

nebo sloupcovité krystaly. Často se vyskytuje v podobě krust nebo radiálně paprsčitých agregátů. 

Má nejčastěji žlutou, žlutozelenou nebo zelenou barvu, může být i fialový nebo bezbarvý (obr. 2404 

až 2413). Je průhledný nebo poloprůhledný. Má skelný lesk, dobrou štěpnost podle {101}; T = 3,5, 

h = 4,3–4,5.  

Adamin je málo rozšířený druhotný minerál vznikající v oxidační zóně Zn-rud s obsahem arsenu. 

Naleziště adaminu drahokamové kvality jsou v Mexiku, Chile, USA (Utah) a Namibii. 

Adamin patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy nebo kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2404. Adamin; šířka snímku cca              

35 mm. Mapimí, Durango, Mexiko.                                 

Foto: Fabre Minerals.  

Obr. 2405. Adamin; šířka snímku cca                               

45 mm. Důl Ojuela, Mapimí, Durango,           

Mexiko. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2407. Adamin; šířka snímku 20 mm. 

Laurion, Řecko. Foto: Rui Nunes. 

Obr. 2406. Adamin; šířka snímku cca                    

7 mm. Důl Ojuela, Mapimí, Durango,          

Mexiko. Foto: Steve Rust. 

Obr. 2408. Adamin; šířka snímku 10 mm. 

Důl  Kamariza, Agios Konstantinos, 

Laurion, Řecko. Foto: Steve Rust. 
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Obr. 2409. Adamin provázený bílým 

kalcitem; šířka snímku cca 45 mm.                        

Důl Ojuela, Mapimí, Durango, Mexiko.                                 

Foto: Steve Rust. 

Obr. 2411. Adamin; šířka snímku 18 mm. 

Důl Ojuela, Mapimí, Durango, Mexiko. 

Foto: M. Kampf. 

Obr. 2410. Adamin; šířka snímku cca                          

45 mm. Tsumeb, Namibie.                                          

Foto: M. Kampf. 
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Obr. 2412. Adamin; šířka snímku cca                     

60 mm. Důl Ojuela, Mapimí, Durango, 

Mexiko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2413. Adamin; šířka snímku cca                      

6 mm. Důl Vignola, Valsugana, Trento 

Province, Itálie. Foto: Matteo Chinellato. 
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9.18  Eosforit 

Eosforit je minerál náležející do třídy fosfátů. Jeho složení vyjadřuje chemický vzorec 

MnAl[(OH)2|(PO4)] · H2O. V podobě příměsí obsahuje zejména Fe. Krystaluje v rombické 

soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle sloupcovité nebo i tabulkovité (obr. 2414). Má růžovou, 

žlutou, hnědou, červenohnědou nebo černou barvu; může být i bezbarvý (obr. 2414 a 2415).                   

Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný nebo smolný lesk, nedokonalou štěpnost 

podle {100}; T = 5, h = 3,1. 

Eosforit se vyskytuje v granitových pegmatitech. Naleziště eosforitu drahokamové kvality jsou 

v Brazílii (Minas Gerais), Kazachstánu a Afghánistánu. 

Eosforit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

 

 

Obr. 2414. Eosforit; šířka snímku 35 mm. 

Mendes Pimentel, Minas Gerais, Brazílie. 

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2415. Eosforit, oválný brus, 1,54 ct, 

9,2 x 6,8 mm. Brazílie. 
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9.19  Fenakit 

Fenakit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Be2[SiO4]. Krystaluje v trigonální soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle sloupcovité, romboedrické 

nebo čočkovitého tvaru; vyskytuje se také v podobě zrnitých nebo jehlicovitých agregátů, často 

s radiálně paprsčitou stavbou. Je bezbarvý, růžový, žlutý nebo hnědý (obr. 2416 až 2418). Může být 

průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, nedokonalou štěpnost podle {11-20};      

T = 7,5–8, h = 2,9–3,0. 

Fenakit se vyskytuje v granitových pegnatitech a v miarolových dutinách v granitech. Přítomen je               

i na hydrotermálních žilách alpského typu, v greisenech a svorech. Naleziště fenakitu drahokamové 

kvality jsou v Brazílii (Minas Gerais), USA (Maine, California, Colorado) a Rusku (na Uralu). 

Fenakit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2416. Fenakit; šířka snímku 23 mm. 

Minas Gerais, Brazílie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2417. Fenakit; šířka snímku 18 mm. 

Mt Antero, Chaffee Co., Colorado, USA. 

Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2418. Fenakit; šířka snímku 28 mm. 

Chaffee Co., Colorado, USA.                     

Foto: Michael C. Roarke. 
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9.20  Sillimanit 

Sillimanit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Al2[O|(SiO4)]. Obvykle obsahuje příměs Fe. Krystaluje v rombické soustavě. Krystalovaný 

se nachází jen zcela výjimečně; zpravidla tvoří stébelnaté, jehlicovité nebo vláknité agregáty (obr. 

2419 a 2420). Má bílou, šedou, nahnědlou nebo nazelenalou barvu (obr. 2419 až 2423). Může 

vykazovat asterismus (obr. 2421) nebo efekt oka (obr. 2422 a 2423). Sillimanit je průhledný, 

poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, dokonalou štěpnost podle {010}; T = 7, h = 3,2. 

Sillimanit se vyskytuje v některých regionálně metamorfovaných horninách (např. v rulách 

Českomoravské vrchoviny). Naleziště sillimanitu drahokamové kvality jsou na území Indie, Barmy 

a Srí Lanky. 

Sillimanit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 2419. Sillimanit; šířka snímku 40 mm. 

Natrona Co., Wyoming, USA.                

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 2420. Sillimanit; šířka snímku cca            

30 mm. Mergozzo, Verbano-Cusio-Ossola 

Province, Piedmont, Itálie.                                      

Foto: Giovanni Fraccaro. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 947 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2423. Sillimanit s efektem oka, oválný 

kabošon, 1,45 ct, 8 x 6 mm. Orissa, Indie. 

Obr. 2421. Sillimanit s asterismem, oválný 

kabošon, 6,10 ct, 12,7 x 9,7 mm. Indie. 

Obr. 2422. Sillimanit s efektem oka, oválný 

kabošon, 1,75 ct, 8 x 6 mm. Orissa, Indie. 
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9.21  Kyanit (disten) 

Kyanit (dříve označovaný též názvem disten) je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída 

nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec Al2[O|(SiO4)]. Zpravidla obsahuje příměs Fe a někdy 

též Cr. Krystaluje v triklinické soustavě. Krystaly bývají dlouze sloupcovité; agregáty jsou 

zpravidla stébelnaté nebo lupenité (obr. 2424 až 2429, 2438). Nejčastěji má bílou, šedou nebo 

modrou barvu (obr. 2424 až 2438), avšak může být i zelený či jinak zbarvený. Je průhledný, 

poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný a někdy i perleťový lesk, dokonalou štěpnost podle {100} 

a méně dokonalou podle {010}; T = 4–7 (velmi silně závisí na směru), h = 3,6. 

Bývá přítomen v regionálně metamorfovaných horninách (např. v rulách na Kutnohorsku) a někdy 

se vyskytuje společně s andalusitem v křemenných čočkách ve svorech. Významná naleziště 

kyanitu drahokamové kvality jsou na území Barmy, Indie, Nepálu a Číny (Tibet). 

Kyanit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy nebo kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2424. Kyanit; šířka snímku cca 60 mm. 

Sponda Alp - Pizzo Forno, Leventina, Ticino 

(Tessin), Švýcarsko. Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2425. Kyanit; šířka snímku 28 mm. 

Sponda Alp - Pizzo Forno, Leventina, 

Ticino (Tessin), Švýcarsko.                         

Foto: Matteo Chinellato. 
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Obr. 2427. Kyanit; šířka snímku cca 60 mm. 

Barra de Salinas, Coronel Murta, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: Michael C. Roarke. 

Obr. 2426. Kyanit; šířka snímku 45 mm. 

Sponda Alp - Pizzo Forno, Leventina, 

Ticino (Tessin), Švýcarsko.                        

Foto: Antonio Borrelli. 
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Obr. 2428. Kyanit; šířka snímku cca 70 mm. 

Klippen, Lappland, Švédsko.                      

Foto: Martins da Pedra. 

Obr. 2429. Kyanit (modrý) a staurolit 

(tmavě hnědý); šířka snímku cca 75 mm. 

Sponda Alp - Pizzo Forno, Leventina, 

Ticino (Tessin), Švýcarsko.                                  

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2430. Kyanit, oválný brus, 1,07 ct,   

7 x 5 mm. Nepál. 
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Obr. 2433. Kyanit, oválný brus, 1,08 ct,  

7 x 5 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2431. Kyanit, oválný brus, 1,34 ct, 

6,9 x 5 mm. Nepál. 

Obr. 2432. Kyanit, hruškovitý brus, 8,00 ct, 

11,7 x 10,6 mm. Nepál. 
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Obr. 2435. Kyanit, kulatý brus, 1,14 ct,                     

6 mm. Nepál. 

Obr. 2436. Kyanit, oválný brus, 0,69 ct, 

6 x 4 mm. Tibet, Čína. 

Obr. 2434. Kyanit, osmiúhelníkový brus, 

2,48 ct (celkem), 6 x 6 mm. Nepál. 
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Obr. 2438. Vajíčko z brazilského kyanitu; 

šířka snímku cca 50 mm. 

Obr. 2437. Kyanit, oválný brus, 1,00 ct,   

7 x 5 mm. Tibet, Čína. 
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9.22 Staurolit 

Staurolit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Fe
2+

Al4[O|(OH)|(SiO4)]2. Často obsahuje příměs Mg nebo Mn, někdy též Co a Zn. Krystaluje 

v monoklinické soustavě. Zpravidla se vyskytuje v podobě sloupcovitých krystalů, které spolu často 

dvojčatně srůstají (obr. 2439 až 2444). Má hnědou, hnědočervenou nebo hnědočernou barvu (obr. 

2439 až 2445), vzácně je modrý v různých odstínech. Tmavomodrá odrůda staurolitu se nazývá 

lusakit. Staurolit je obvykle průsvitný nebo neprůhledný. Má skelný, smolný nebo matný lesk, 

nedokonalou štěpnost podle {010}; T = 7–7,5, h = 3,6–3,8. 

Vyskytuje se v některých regionálně metamorfovaných horninách (např. ve svorech Hrubého 

Jeseníku – Ramzová, Petrov nad Desnou). Staurolit použitelný ve šperkařství se nachází např. 

v Namibii, Zambii a Rusku (Kolský poloostrov). 

Staurolit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy; dvojčata staurolitu jsou 

využívána i v přírodním stavu. 

 

 

 
       

       Obr. 2439. Jednotlivý krystal staurolitu (vlevo) a dvojčata staurolitu (uprostřed a vpravo). 

 

 

 
 

 

Obr. 2440. Staurolit; šířka snímku 30 mm. 

Baud Morbihan, Rio Pina, Cicaba.        

Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 2442. Staurolit; šířka snímku cca                     

50 mm. Lovozerský masiv, Kolský 

poloostrov, Rusko. Foto: Jean Dehaye. 

Obr. 2441. Staurolit provázený 

muskovitem; šířka snímku cca 60 mm. 

Kejvy, Kolský poloostrov, Rusko.                            

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2444. Staurolit; šířka snímku                         

cca 25 mm. Cook Road, Windham,                     

Cumberland Co., Maine, USA.                                    

Foto: Peter Cristofono. 

Obr. 2443. Staurolit; šířka snímku cca                       

78 mm. Kejvy, Kolský poloostrov, Rusko.                    

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2445. Staurolit, osmiúhelníkový brus, 

0,41 ct, 4,8 x 3,2 mm. Afrika. 
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9.23  Datolit 

Datolit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

CaB[(OH)|(SiO4)]. Krystaluje v monoklinické soustavě. Krystaly mají krátce sloupcovitý nebo 

tlustě tabulkovitý habitus; agregáty jsou zrnité nebo celistvé. Datolit je bezbarvý, bílý, nazelenalý, 

nafialovělý nebo nažloutlý (obr. 2446 až 2449). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má 

skelný lesk, není štěpný; T = 5–5,5, h = 2,8–3,0. 

Datolit se vyskytuje v dutinách alterovaných bazaltů, na hydrotermálních žilách alpského typu            

a v miarolách v granitech. Datolit drahokamové kvality pochází z nalezišť na území Ruska, Kanady 

(Ontario) a USA (New Jersey). 

Datolit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

Obr. 2447. Nazelenalý datolit provázený 

kalcitem; šířka snímku cca 65 mm. 

Dalnegorsk, Rusko. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2446. Datolit; šířka snímku cca 80 mm. 

Dalnegorsk, Rusko. Foto: John H. Betts. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 958 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2448. Datolit; šířka snímku cca                         

85 mm. Errigoiti, Vizcaya, Španělsko.                      

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2449. Datolit, oválný brus, 2,65 ct, 

10,3 x 8,5 mm. Rusko. 
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9.24  Titanit 

Titanit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

CaTi[O|(SiO4)]. V podobě příměsí obsahuje především Al, Fe a TR, dále může být přítomna příměs 

Mn, Mg, Ta, Nb, Th, Zr Sn nebo F. Titanit krystaluje v monoklinické soustavě. Jeho krystaly mají 

často charakteristický „psaníčkovitý“ vzhled (obr. 2450 a 2451), avšak mohou být i tabulkovité 

nebo sloupcovité až jehličkovité; vyskytuje se i v podobě zrnitých agregátů. Titanit je zpravidla 

hnědý až černohnědý, avšak bývá i žlutý, zelený nebo šedý, vzácně i růžový nebo červený (obr. 

2451 až 2467). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný až diamantový, někdy však 

jen mastný lesk, nedokonalou štěpnost podle {110}; T = 5–6, h = 3,3–3,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V malém množství (jako akcesorie) bývá titanit přítomen v kyselých a neutrálních magmatických 

horninách (granity, granodiority, syenity), v některých pegmatitech i v metamorfitech (amfibolity, 

ruly a erlany). Vyskytuje se na hydrotermálních žilách alpského typu (v ČR např. na Sobotínsku – 

lokalita Krásné u Hraběšic). Významná naleziště titanitu drahokamové kvality jsou na území 

Brazílie, Barmy, Srí Lanky, Indie, Pákistánu a Madagaskaru. 

Titanit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

Obr. 2451. Titanit – „psaníčkovitý krystal“; 

šířka snímku 17 mm. Mirošov, ČR.            

Foto: Zbyněk Buřival. 

 

Obr. 2450. Krystaly titanitu („psaníčka“). 
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Obr. 2452. Titanit (dvojče); šířka snímku 

cca 40 mm. Capelinha, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Bráulio França Ferreira. 

Obr. 2453. Titanit s „popraškem“ chloritu; 

šířka snímku 75 mm. Fazenda Rubin 

Pimenta Mine, Capelinha, Minas Gerais, 

Brazílie. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2454. Titanit provázený živcem;           

šířka snímku cca 35 mm. Imilchil, Maroko.    

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2457. Titanit, oválný brus, 1,54 ct, 

7 x 6 mm. Madagaskar. 

Obr. 2455. Titanit, hruškovitý brus,                  

0,71 ct, 5,3 x 4,7 mm. Brazílie. 

Obr. 2456. Titanit, osmiúhelníkový brus, 

10,45 ct, 18 x 8 mm. Madagaskar. 
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Obr. 2460. Titanit, oválný brus, 0,50 ct, 

4,9 x 4 mm. Brazílie. 

Obr. 2459. Titanit, oválný brus, 0,20 ct, 

4,5 x 3 mm. Brazílie. 

Obr. 2458. Titanit, markýz, 0,45 ct, 

7,5 x 3,5 mm. Brazílie. 
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Obr. 2463. Titanit, oválný brus, 1,07 ct, 

7,1 x 5,4 mm. Brazílie. 

Obr. 2461. Titanit, oválný brus, 0,50 ct, 

5 x 4,5 mm. Brazílie. 

Obr. 2462. Titanit, oválný brus, 0,20 ct, 

4 x 3 mm. Brazílie. 
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Obr. 2466. Titanit, oválný brus, 1 ct                 

(celkem), 2 x 1,5 až 6,5 x 3,5 mm. Afrika. 

Obr. 2465. Titanit, fantazijní brus, 0,75 ct, 

5,3 x 5 mm. Brazílie. 

Obr. 2464. Titanit, poduškový brus, 3,81 ct, 

13 x 7,5 mm. Brazílie. 
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Obr. 2467. Zlatý prsten (9 Kt) s titanitem 

a topazem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 966 

 

9.25  Dumortierit 

Dumortierit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Al6(Al,Mg,Fe
3+

)[(O,OH)3|(BO3)|(SiO4)3]. Krystaluje v rombické soustavě. Tvoří prizmatické 

krystaly, jeho agregáty jsou jemně zrnité, jehlicovité až vláknité (často s radiálně paprsčitou 

stavbou) nebo celistvé. Má modrou, modrozelenou, fialovou, růžovou, červenou nebo hnědou barvu 

(obr. 2468 až 2474). Je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný nebo matný lesk, 

dobrou štěpnost podle {100} a nedokonalou podle {110}; T = 7–8,5, h = 3,2–3,4. 

Vyskytuje se jako akcesorie v některých granitech (v ČR např. Přibyslavice u Čáslavi) a rulách; 

může být přítomen i v granitových pegmatitech (Kutná Hora). Dumortierit drahokamové kvality 

pochází z nalezišť na území Brazílie. 

Dumortierit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 
 

 
 

Obr. 2468. Dumortierit; šířka snímku cca 

10 mm. Dehesa, Alpine, San Diego Co., 

California, USA.                                     

Foto: Jeffrey G. Weissman. 

Obr. 2469. Dumortierit; šířka snímku cca         

17 mm. Karpacz-Wilcza Poreba, 

Dolnoślaskie, Polsko. Foto: Eligiusz Szełęg. 
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Obr. 2470. Dumortierit; šířka snímku 6 mm. 

Cabora Bassa Dam, Tete Province, 

Mosambik. Foto: O. Dziallas. 

Obr. 2471. Dumortierit, šířka snímku              

36 mm. Riampotsy, Ambatofinandrahana 

Department, Fianarantsoa Province, 

Madagaskar. Foto: M. Arliguie. 

Obr. 2472. Dumortierit; šířka snímku cca 

55 mm. Svanisträsk, Harads, Norrbotten, 

Švédsko. Foto: Martins da Pedra. 
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Obr. 2474. Dumortierit, oválný brus,                     

0,25 ct, 4,7 x 3 mm. Brazílie. 

Obr. 2473. Dumortierit, oválný kabošon, 

0,25 ct, 4,7 x 2,8 mm. Brazílie. 
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9.26  Klinohumit 

Klinohumit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída nesosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec (Mg,Fe
2+

)9[(F,OH)2|(SiO4)4]. V podobě příměsí často obsahuje Mn, Zn a Ti. Krystaluje 

v monoklinické soustavě. Krystaly mají krátce sloupcovitý habitus; agregáty jsou zrnité. Je žlutý až 

hnědý, někdy červený (obr. 2475 až 2479), může být i bílý. Může být průhledný, poloprůhledný 

nebo průsvitný. Má skelný lesk, velmi nedokonalou štěpnost podle {100}; T = 6, h = 3,2–3,4. 

Vzniká kontaktní metamorfózou dolomitů. Klinohumit drahokamové kvality se vyskytuje 

v Pákistánu, Afghánistánu, Rusku (poloostrov Kola), Itálii, Španělsku a Finsku (ostrov Pargas). 

Klinohumit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy a kabošony. 

 

 
 

 

Obr. 2475. Klinohumit (oranžový), 

provázený spinelem (růžový), diopsidem                  

a křemenem; šířka snímku cca 45 mm. 

Ložisko Koh-i-Lal, Badakshan, 

Afghánistán. Foto: Aymeric Longi. 

Obr. 2476. Klinohumit; šířka snímku cca 

18 mm. Údolí řeky Koksha, Badakshan, 

Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2477. Klinohumit a klinochlor, šířka 

snímku cca 20 mm. Údolí řeky Koksha, 

Badakshan, Afghánistán.                               

Foto: KhyberMinerals. 

Obr. 2478. Klinohumit, trojúhelníkový brus, 

0,30 ct, 4,5 mm. Rusko. 

Obr. 2479. Klinohumit, oválný brus, 1,84 ct, 

8,6 x 6,5 mm. 
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9.27  Axinit 

Jako axinit jsou běžně (a nepřesně) označovány minerály skupiny axinitu. Hlavními reprezentanty 

této skupiny jsou axinit-(Fe), axinit-(Mg) a axinit-(Mn). Uvedené názvy jsou v souladu 

s nomenklaturou platnou od roku 2008. Dříve byly tyto minerály označovány jako feroaxinit, 

magnezioaxinit a manganaxinit. Složení tří uvedených minerálů vyjadřují následující vzorce: 

axinit–(Fe)          Ca2Fe
2+

Al2B[O|OH|(Si2O7)2] 

axinit–(Mg)        Ca2MgAl2B[O|OH|(Si2O7)2] 

axinit–(Mn)        Ca2Mn
2+

Al2B[O|OH|(Si2O7)2] 

Mezi těmito třemi krajními členy existuje dokonalá mísitelnost; v podobě příměsí mohou obsahovat 

Ti, Na a K. V následujícím textu jsou minerály této skupiny charakterizovány společně. 

Minerály skupiny axinitu krystalují v triklinické soustavě. Tvoří krystaly klínovitého, tabulkovitého 

nebo i sloupcovitého habitu (s rýhováním na některých plochách) – viz obr. 2480 až 2484. Agregáty 

jsou tabulkovité (často s paprsčitou stavbou), zrnité, celistvé nebo i vláknité. Minerály skupiny 

axinitu mají šedozelenou, žlutozelenou, žlutou, růžovou, růžově hnědou, fialově hnědou, 

černohnědou nebo červenou barvu (obr. 2481 až 2486). Někdy vykazují alexandritový efekt.      

Jsou průhledné, poloprůhledné nebo průsvitné. Mají skelný lesk, dobrou štěpnost podle {100};       

T = 6,5–7, h = 3,2–3,4. 

Minerály skupiny axinitu se vyskytují na žilách alpského typu, v pegmatitech, mramorech, erlanech 

a skarnech. Krystaly drahokamové kvality pochází z  Brazílie (Bahia), Mexika, USA (California)              

a Tanzanie.  

Minerály skupiny axinitu patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z nich fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2480. Krystal axinitu – Rösler (1988). 

Obr. 2481. Axinit; šířka snímku 55 mm.                

New Melones Dam, Calaveras Co.,           

California, USA. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2483. Axinit a křemen; šířka snímku 

cca 26 mm. Bourg d'Oisans, Francie.    

Foto: Rainer Bode. 

Obr. 2482. Axinit (tabulkovitý krystal 

uprostřed) a epidot; šířka snímku cca                  

35 mm. Pampa Blanca, Ica Department, 

Peru. Foto: JSS. 
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Obr. 2484. Axinit; šířka snímku 60 mm. 

Khapalu, Ghanche District, Baltistan, 

Pákistán. Foto: John H. Betts.  

Obr. 2485. Axinit, markýz, 1,33 ct, 

9,8 x 5,5 mm, Brazílie. 

Obr. 2486. Axinit, oválný brus, 9,10 ct, 

18,1 x 10,7 mm. Mexiko. 
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9.28  Kornerupin 

Kornerupin je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída sorosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec (,Mg,Fe
2+

)Al4(Mg3Al2)[O4|(OH,F)|(Si2O7)|(Si2(Al,B)O10]. Krystaluje v rombické soustavě. 

Krystaly kornerupinu jsou obvykle sloupcovité (obr. 2487); často se vyskytuje v podobě 

stébelnatých nebo vláknitých agregátů. Je bezbarvý, bílý, růžový, žlutozelený, často zelenomodrý, 

tmavě zelený, hnědý nebo černý (obr. 2487 až 2491). Může být průhledný, průsvitný nebo 

neprůhledný. Ojediněle vykazuje efekt oka. Má skelný lesk, nedokonalou štěpnost podle {110};      

T = 6–7, h = 3,3–3,4. 

Vyskytuje se v granulitech a v pegmatitech, může být součástí aluviálních sedimentů. Naleziště 

kornerupinu drahokamové kvality jsou na území Srí Lanky, Barmy, Madagaskaru, Keni, JAR, 

Austrálie, Kanady (Québec), Grónska a Finska. 

Patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy nebo kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2487. Kornerupin; šířka snímku cca      

30 mm. Betroka Department, Fianarantsoa, 

Madagaskar.                                                  

Foto: California Institute of Technology. 

Obr. 2488. Kornerupin, oválný brus,                          

1,09 ct, 7,3 x 5,8 mm. Srí Lanka. 
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Obr. 2491. Kornerupin, hruškovitý brus, 

2,55 ct, 11,2 x 8,1 mm. Srí Lanka. 

Obr. 2489. Kornerupin, oválný brus,                         

1,50 ct, 7,8 x 5,7 mm. Srí Lanka. 

Obr. 2490. Kornerupin, kulatý brus,                           

1,59 ct, 7,5 mm. Srí Lanka. 
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9.29  Vesuvian 

Vesuvian je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída sorosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Ca10(Mg,Fe)2Al4[(OH)4|(SiO4)5|(Si2O7)2]. V podobě izomorfních příměsí obsahuje zejména 

Na, K, Mn, Ti, F a někdy též Zn, Sr, Be a Cr. Krystaluje v tetragonální soustavě. Jeho krystaly 

bývají sloupcovité (např. obr. 2492 až 2494, 2501 až 2504, 2507), zpravidla výrazně podélně 

rýhované. Tvoří stébelnaté nebo zrnité agregáty. V závislosti na složení má nejčastěji hnědou, 

zelenohnědou nebo zelenou barvu, ale může být i žlutý, šedý nebo černý a vzácně i modrý, červený, 

růžový nebo fialový (obr. 2493 až 2511). Modrá varieta vesuvianu se označuje jako cyprin, tmavě 

žlutohnědá jako xanthit. Pro zelený celistvý vesuvian z Kalifornie, jenž vzhledem připomíná jadeit, 

je užíván název kalifornský jadeit nebo také californit. Vesuvian je průhledný, poloprůhledný 

nebo průsvitný. Má skelný lesk, nezřetelnou štěpnost podle {110}; T = 7, h = 3,3–3,6. 

Vesuvian vzniká při kontaktní metamorfóze nečistých vápenců (v ČR např. Žulová a Vápenná                 

u Jeseníku, Bludov u Šumperka, Hazlov u Chebu). Vesuvian drahokamové kvality pochází 

z nalezišť na území Kanady (Québec), USA (California, New Jersey), Japonska, Keni, Pákistánu                

a Ruska (Jakutsko). 

Vesuvian patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy a kabošony. 

 

 

 

Obr. 2493. Vesuvian; šířka snímku cca                                

25 mm. Outokumpu, Itä-Suomen Lääni,                       

Finsko. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2492. Krystal vesuvianu – Rösler (1988). 
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Obr. 2495. Dva srůstající krystaly 

vesuvianu; šířka snímku cca 24 mm. 

Fushan, Xingtai Co., Xingtai Prefecture, 

Hebei, Čína. Foto: JSS. 

Obr. 2494. Vesuvian; šířka snímku                            

cca 15 mm. Alchuri, Baltistan, Pákistán.                              

Foto: Dan Weinrich Minerals. 
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Obr. 2496. Vesuvian; šířka snímku 45 mm. 

Lago Jaco, Chihuahua, Mexiko. 

Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2497. Vesuvian s bílým grossularem; 

šířka snímku cca 40 mm. Sierra de la Cruz, 

Lago Jaco, Coahuila, Mexiko.                  

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2499. Vesuvian; šířka snímku                          

cca 30 mm. Somma-Vesuvio (Vesuv), 

Napoli, Itálie. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2498. Vesuvian; šířka snímku                  

cca 50 mm. Bellecombe, Châtillon, Itálie.                             

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2500. Vesuvian; šířka snímku                         

cca 24 mm. Jeffrey Quarry, Asbestos, 

Québec, Kanada. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2501. Vesuvian; šířka snímku cca       

45 mm. Jeffrey Quarry, Asbestos, 

Québec, Kanada. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2503. Vesuvian; šířka snímku 45 mm. 

Jeffrey Quarry, Asbestos, Québec, Kanada. 

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2502. Vesuvian; šířka snímku cca  

56 mm. Jeffrey Quarry, Asbestos, 

Québec, Kanada. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2505. Vesuvian; šířka snímku cca                                

24 mm. Jeffrey Quarry, Asbestos, Québec, 

Kanada. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2504. Vesuvian; šířka snímku cca                                  

30 mm. Jeffrey Quarry, Asbestos, Québec, 

Kanada. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2506. Vesuvian; šířka snímku cca                           

50 mm Jeffrey mine, Asbestos, Québec, 

Kanada. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2507. Vesuvian; šířka snímku cca                     

38 mm. Jeffrey Quarry, Asbestos, Québec, 

Kanada. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2508. Vesuvian, oválný brus, 3,81 ct 

(celkem), 6,7 x 4,8 mm. Brazílie. 
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Obr. 2511. Vesuvian, hruškovitý kabošon, 

5,11 ct, 14 x 9 mm. Ukrajina. 

Obr. 2509. Vesuvian, oválný brus, 4,51 ct 

(celkem), 5,8 x 3,9 až 6 x 4,1 mm.           

Brazílie. 

Obr. 2510. Vesuvian, hruškovitý brus,                             

1,40 ct, 9 x 6 mm. Kanada. 
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9.30  Pezzottait 

Pezzottait je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída cyklosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Cs(Be2Li)Al2[Si6O18]. Krystaluje v trigonální soustavě. Tvoří tabulkovité krystaly a jejich 

agregáty. Je oranžově růžový, fialově růžový nebo růžově červený (obr. 2512 až 2516), průsvitný až 

průhledný. Někdy vykazuje efekt oka (obr. 2516). Má skelný lesk, nedokonalou štěpnost podle 

{0001}; T = 8, h = 3,1. 

Vyskytuje se v pegmatitech společně s dalšími lithnými minerály (elbait, lepidolit, spodumen). 

Pezzotait drahokamové kvality pochází z Madagaskaru a Afghánistánu. 

Pezzottait patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy a kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2512. Pezzottait; šířka snímku 35 mm. 

Důl Sakavalana, Ambatofinandrahana 

Departement, Fianarantsoa Province, 

Madagaskar. 

Obr. 2513. Pezzottait; šířka snímku                            

cca 26 mm. Důl Sakavalana, 

Ambatofinandrahana Departement,                                    

Fianarantsoa Province, Madagaskar.                                   

Foto: Kevin Ward. 
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Obr. 2516. Pezzottait s efektem oka, 

oválný kabošon, 19,53 ct, 18 x 14 mm. 

Madagaskar. 

Obr. 2514. Pezzottait, oválný brus, 2,39 ct,    

9,7 x 7,3 mm. Madagaskar. 

Obr. 2515. Pezzottait, oválný kabošon,                        

3,40 ct, 10 x 8 mm, oválný kabošon. 

Madagaskar.  
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9.31  Sugilit 

Sugilit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída cyklosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

KNa2(Fe
3+

,Mn
3+

,Al)2Al3[Si12O30]. Krystaluje v hexagonální soustavě. Tvoří tabulkovité krystaly, 

nejčastěji se vyskytuje v podobě zrnitých nebo celistvých agregátů. Má růžově fialovou až tmavě 

fialovou nebo fialově modrou barvu (obr. 2517 až 2520). Je průsvitný nebo neprůhledný. Má skelný 

lesk, nedokonalou štěpnost podle {0001}; T = 6–6,5, h = 2,7. 

Sugilit patří k velmi vzácným minerálům. Vyskytuje se v alkalicko-živcových syenitech. Sugilit 

drahokamové kvality pochází z JAR a Namibie. 

Sugilit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj rovinné brusy nebo kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2517. Sugilit; šířka snímku cca 25 mm. 

Wessels Mine, Hotazel, Northern Cape 

Province, JAR. Foto: Michael C. Roarke. 

Obr. 2518. Sugilit; šířka snímku cca 45 mm. 

Wessels Mine, Hotazel, Northern Cape 

Province, JAR. Foto: Debbie Woolf. 
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Obr. 2519. Sugilit; šířka snímku cca 85 mm. 

Wessels Mine, Hotazel, Northern Cape 

Province, JAR. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2520. Sugilit, trojúhelníkový kabošon, 

35 x 29 mm. 
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9.32  Benitoit 

Benitoit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída cyklosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec BaTi[Si3O9]. Krystaluje v trigonální soustavě. Tvoří dipyramidální krystaly 

s trojúhelníkovým obrysem (obr. 2521 až 2523). Je světle až tmavě modrý, vzácně žlutý, růžový 

nebo bezbarvý; krystaly jsou často zonálně zbarvené (střed je bílý, okraje modré) – obr. 2521 až 

2525. Benitoit je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, nezřetelnou štěpnost 

podle {10-11}; T = 6–6,5, h = 3,7. 

Jde o vzácný minerál, jenž se vyskytuje na puklinách alterovaných serpentinitů. Krystaly benitoitu 

drahokamové kvality pochází z USA (California). 

Benitoit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

Obr. 2522. Benitoit; šířka snímku 30 mm. 

Benitoite Gem Mine, San Benito Co., 

California, USA. Foto: Fabre Minerals. 

Obr. 2521. Benitoit; šířka snímku 25 mm. 

Benitoite Gem Mine, San Benito Co., 

California, USA. Foto: John H. Betts. 
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Obr. 2523. Benitoit; šířka snímku 28 mm. 

Dallas Gem Mine, New Idria District,               

San Benito Co., California, USA.                         

Foto: John H. Betts. 

Obr. 2524. Benitoit, oválný brus, 1,16 ct, 

5,2 x 7,0 mm. California, USA. 

Obr. 2525. Benitoit, hruškovitý brus,                        

1,02 ct, 4,7 x 7,9 mm. California, USA. 
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9.33  Eudialyt 

Eudialyt je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída cyklosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Na15Ca6(Fe
2+

,Mn
2+

)3Zr3[(O,OH,H2O)3|(OH,Cl)2|Si25O73]. V podobě izomorfních příměsí 

obsahuje Mn, Nb a vzácné zeminy. Krystaluje v trigonální soustavě. Tvoří tabulky, prizmatické 

krystaly nebo krystaly romboedrického typu (obr. 2526); většinou se vyskytuje v podobě zrnitých 

agregátů nebo celistvých agregátů. Má růžovou, červenou, fialovou nebo hnědou barvu (obr. 2526 

až 2530). Je průsvitný. Má skelný nebo mastný lesk, dobrou štěpnost podle {0001}; T = 5–5,5,       

h = 2,7–3,1. 

Eudialyt se vyskytuje v nefelinických syenitech a jejich pegmatitech. Eudialyt drahokamové kvality 

pochází Ruska (Kolský poloostrov) a Norska. 

Eudialyt patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony a drobné dekorativní 

předměty. 

 

 
 

 
 

Obr. 2526. Eudialyt provázený egirínem 

(černý); šířka snímku cca 45 mm. Masiv 

Ilimaussaq, Narsaq, Grónsko.                      

Foto: Christof Schäfer. 

Obr. 2527. Eudialyt; šířka snímku cca       

43 mm. Alkalický masiv Kipawa, 

Sheffield Lake, Villedieu Township, 

Québec, Kanada. Foto: JSS. 
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Obr. 2528. Vajíčko z eudialytu;                      

šířka snímku cca 55 mm. Rusko. 

Obr. 2529. Eudialyt, obdélníkový kabošon, 

29 x 25 mm. 
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Obr. 2530. Přívěsek s eudialytem.                     

Kolský poloostrov, Rusko. 
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9.34  Enstatit 

Enstatit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Patří mezi ortopyroxeny 

enstatit-ferosilitové řady. Pyroxeny této izomorfní řady jsou směsí enstatitové složky Mg2[Si2O6] 

(zkráceně En) a ferosilitové složky Fe
2+

2[Si2O6] (zkráceně Fs). Jako enstatit jsou podle současné 

nomenklatury označovány členy s převahou En nad Fs; při převaze Fs jde o ferosilit. Vzhledem                 

k tomu, že pyroxeny En-Fs řady jsou v přírodě zastoupeny především členy, v nichž převažuje En 

nad Fs, byla ve starších klasifikacích tato část izomorfní řady dělena na tři minerály, označované 

jako enstatit (obsahující 88–100 % En), bronzit (70–88 % En) a hypersten (50–70 % En). Ve 

starší literatuře je proto termín „enstatit“ užíván jen pro označení ortopyroxenu s více než 88 % 

enstatitové složky! V současnosti lze bronzit a hypersten považovat za odrůdy enstatitu. 

Chemické složení enstatitu lze lze tedy vyjádřit vzorcem (Mg,Fe
2+

)2[Si2O6]. V podobě příměsí 

obsahuje Ca, Al, Fe
3+

, Mn, Ni, Cr a Ti. Enstatit krystaluje v rombické soustavě. Jeho krystaly jsou 

prizmatické; často se vyskytuje v podobě zrnitých agregátů. Má šedou, žlutou, šedozelenou nebo 

hnědou barvu (obr. 2531 až 2535). Někdy vykazuje efekt oka. Obvykle je průsvitný nebo 

neprůhledný, někdy však může být až průhledný. Má skelný nebo perleťový lesk, dobrou štěpnost 

podle {110}; T = 5–6, h = 3,1–3,6. 

Enstatit se vyskytuje především v bazických a ultrabazických magmatických horninách (gabra, 

peridotity) a je běžnou součástí hadců. Enstatit drahokamové kvality pochází z nalezišť na území 

Barmy, Srí Lanky, Indie, Tanzanie, Keni, JAR a Brazílie. 

Enstatit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony i fasetové brusy. 

 

 
 

 

Obr. 2532. Enstatit; šířka snímku 6 mm. 

Emmelberg, Üdersdorf, Eifel, Německo. 

Foto: Stephan Wolfsried. 

Obr. 2531. Enstatit; šířka snímku 4 mm. 

Roc. de Courlande, Chastreix, Auvergne, 

Francie. Foto: Jean-Marc Johannet. 
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Obr. 2534. Enstatit; šířka snímku cca                             

80 mm. Bohouškovice, ČR.                                         

Foto: Jakub Jirásek. 

Obr. 2535. Enstatit, fantazijní brus, 2,60 ct, 

9,6 x 9,5 mm. Tanzanie. 

Obr. 2533. Enstatit; šířka snímku cca 

70 mm. Sommergraben, Kraubath, 

Leoben, Rakousko. Foto: Chris Auer. 
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9.35  Spodumen 

Spodumen je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Spodumen patří do skupiny 

pyroxenů. Je členem podskupiny Li-pyroxenů. Složení spodumenu vyjadřuje vzorec LiAl[Si2O6]. 

Může obsahovat příměs Fe, Mn, Cr a Na. Spodumen tvoří prizmatické krystaly; vyskytuje se 

v podobě hrubozrnných agregátů. Je bezbarvý, bílý, šedý, nažloutlý, nazelenalý až smaragdově 

zelený, růžový až fialový (obr. 2536 až 2580). Jemně narůžovělá a růžová až fialová varieta 

spodumenu je označována jako kunzit (obr. 2538 až 2542 a 2546 až 2574), nažloutlá jako žlutý 

kunzit (obr. 2543 a 2575 až 2579), zelená jako hiddenit (obr. 2544, 2545 a 2580). Někdy 

spodumen vykazuje efekt oka (obr. 2574). Spodumen je průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. 

Má skelný až matný lesk; T = 6,5–7, h = 3,0–3,2. 

Spodumen se vyskytuje v lithných pegmatitech (v ČR např. Otov u Horšovského Týna). Významná 

naleziště spodumenu drahokamové kvality jsou v Brazílii (Minas Gerais), Afghánistánu a USA 

(Maine, California). 

Spodumen patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj nejčastěji fasetové brusy. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2537. Spodumen; šířka snímku cca 

35 mm. Důl Urucum, Galiléia, Minas 

Gerais, Brazílie. Foto: John H. Betts. 

Obr. 2536. Spodumen; šířka snímku cca        

120 mm. Laghman, Nuristan, Afghánistán. 

Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2538. Spodumen – kunzit; šířka                            

snímku cca 42 mm. Důl Jagdalak, Sorobi, 

Kabul, Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2539. Spodumen – kunzit; šířka 

snímku cca 72 mm. Nooristan, 

Afghánistán. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2541. Spodumen – kunzit; šířka 

snímku 24 mm. Paprok, Konar, Nuristan, 

Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2540. Spodumen – kunzit; šířka                                 

snímku 32 mm. Darra-i-Pech, Nangarhar 

Province, Afghánistán.                                             

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2542. Spodumen – kunzit; šířka 

snímku 110 mm. Beebe Hole, Jacumba 

District, San Diego Co., California, USA. 

Foto: Jesse Fisher. 

Obr. 2544. Spodumen – hiddenit; šířka 

snímku cca 12 mm. Rist Mine, Hiddenite, 

Alexander Co., North Carolina, USA.    

Foto: Jason B. Smith. 

Obr. 2545. Spodumen – hiddenit; šířka 

snímku 68 mm, Konar, Nuristan, 

Afghánistán. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2543. Spodumen – žlutý kunzit;                                  

šířka snímku cca 100 mm. Mawi,                            

Nuristan, Afghánistán.                                                

Foto: Rob Lavinsky.  
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Obr. 2546. Spodumen – kunzit, fantazijní 

brus, 24,77 ct, 21 x 18 mm. Pákistán.  

Obr. 2547. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 12,40 ct, 16,2 x 13 mm. Brazílie. 

Obr. 2548. Spodumen – kunzit, poduškový 

brus, 4,23 ct, 9,2 mm. Brazílie. 
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Obr. 2550. Spodumen – kunzit, oválný          

brus, 6,37 ct, 11,8 x 9,7 mm. Afghánistán. 

Obr. 2551. Spodumen – kunzit,                                 

osmiúhelníkový brus, 5,30 ct, 9 x 9 mm,                         

Brazílie. 

Obr. 2549. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 16,74 ct, 19 x 13,9 mm. Brazílie. 
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Obr. 2552. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 14,22 ct, 15 x 14 mm. Afghánistán. 

Obr. 2553. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 2,00 ct, 9 x 7 mm. Nigérie. 

Obr. 2554. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 13,53 ct, 20 x 12 mm. Pákistán. 
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Obr. 2556. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 1,95 ct, 8,4 x 6,6 mm. Afghánistán. 

Obr. 2557. Spodumen – kunzit,           

trojúhelníkový brus, 7,61 ct, 12 mm. 

Afghánistán. 

Obr. 2555. Spodumen – kunzit, oválný                  

brus, 2,52 ct, 12 x 6,3 mm. Afghánistán. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1003 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2559. Spodumen – kunzit,                               

trojúhelníkový brus, 7,01 ct, 12 mm. 

Afghánistán.  

Obr. 2560. Spodumen – kunzit,                                      

trojúhelníkový brus, 7,12 ct, 12 mm. 

Afghánistán.  

Obr. 2558. Spodumen – kunzit,                              

hruškovitý brus, 14,87 ct, 19,2 x 11,4 mm.                     

Afghánistán. 
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Obr. 2561. Spodumen – kunzit, poduškový 

brus, 3,18 ct, 8,7 mm. Afghánistán.  

Obr. 2562. Spodumen – kunzit, hruškovitý 

brus, 1,64 ct, 8,2 x 6,1 mm. Afghánistán. 

Obr. 2563. Spodumen – kunzit, hruškovitý 

brus, 1,87 ct, 9,6 x 6,1 mm. Afghánistán. 
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Obr. 2564. Spodumen – kunzit,           

trojúhelníkový brus, 14,34 ct, 14,8 mm. 

Afghánistán. 

Obr. 2565. Spodumen – kunzit, poduškový 

brus, 8,52 ct, 14 x 10 mm. Afghánistán. 

Obr. 2566. Spodumen – kunzit, oválný brus, 

1,66 ct, 8 x 5,9 mm. Afghánistán. 
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Obr. 2568. Spodumen – kunzit, hruškovitý 

brus, 1,49 ct, 8,3 x 5,7 mm. Afghánistán. 

Obr. 2569. Spodumen – kunzit, poduškový 

brus, 5,26 ct, 9,9 mm. Afghánistán. 

Obr. 2567. Spodumen – kunzit,                        

oválný brus, 11,74 ct, 16,1 x 12,1 mm.                                        

Afghánistán. 
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Obr. 2570. Spodumen – kunzit, poduškový 

brus, 8,89 ct, 12,2 mm. Afghánistán. 

Obr. 2571. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 2,09 ct, 9 x 7 mm. Afghánistán.  

Obr. 2572. Spodumen – kunzit, oválný 

brus, 2,55 ct, 9,1 x 7,1 mm. Afghánistán. 
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Obr. 2573. Spodumen – kunzit, oválný brus, 

2,18 ct, 8,9 x 6,8 mm. Afghánistán. 

Obr. 2574. Spodumen – kunzit s efektem 

oka, oválný kabošon, 54,47 ct, 23 x 20 mm. 

Afghánistán. 

Obr. 2575. Spodumen – žlutý kunzit, 

osmiúhelníkový brus, 23,90 ct, 23 x 11 mm. 

Afrika. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1009 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2578. Spodumen – žlutý kunzit,            

poduškový brus, 1,69 ct, 7 mm.                       

Afghánistán. 

Obr. 2576. Spodumen – žlutý kunzit,                    

oválný brus, 15,73 ct, 17,5 x 12,5 mm.           

Madagaskar. 

Obr. 2577. Spodumen – žlutý kunzit, 

oválný brus, 14,1 x 12 mm. Madagaskar. 
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Obr. 2579. Spodumen – žlutý kunzit, 

poduškový brus, 1,88 ct, 7,2 mm. 

Afghánistán. 

Obr. 2580. Spodumen – hiddenit, 

osmiúhelníkový brus, 27,90 ct, 20 x 15 mm. 

Afghánistán. 
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9.36  Prehnit 

Prehnit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty – struktura prehnitu je však 

poměrně komplikovaná a představuje přechod mezi inosilikáty a fylosilikáty). Složení prehnitu 

vyjadřuje vzorec Ca2Al[(OH)2|AlSi3O10]. V podobě příměsi často obsahuje Fe. Krystaluje                

v rombické soustavě. Často tvoří kulovité nebo ledvinité agregáty, složené z paprsčitě 

uspořádaných lupínků či tabulek (obr. 2581 až 2589). Má nejčastěji bílou, šedou, žlutozelenou nebo 

modravě zelenou barvu (obr. 2581 až 2596). Může vykazovat efekt oka. Je průhledný, 

poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný lesk, nedokonalou štěpnost podle {001}; T = 6,5,                    

h = 2,8–3,0. 

Prehnit vzniká při slabé regionální metamorfóze bazických hornin, bývá přítomen na 

hydrotermálních žilách alpského typu (v ČR např. na Čáslavsku a Sobotínsku). Významná naleziště 

prehnitu drahokamové kvality jsou v Austrálii a JAR.  

Prehnit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy a kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2581. Kulovitý agregát prehnitu 

provázený bílým datolitem; šířka snímku              

cca 55 mm. Millington Quarry, Bernards 

Township, Somerset Co., New Jersey,                  

USA. Foto: Frank A. Imbriacco III. 

Obr. 2582. Prehnit; šířka snímku 45 mm. 

Prospect Park Quarry, Haledon, New 

Jersey, USA. Foto: John H. Betts. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1012 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 2583. Prehnit; šířka snímku cca                

86 mm. Prospect Park Quarry, Prospect 

Park, Passaic Co., New Jersey, USA.                                      

Foto: Frank A. Imbriacco III. 

Obr. 2584. Prehnit; šířka snímku cca                                        

48 mm. Millington Quarry, Bernards 

Township, Somerset Co., New Jersey,                 

USA. Foto: Frank A. Imbriacco III. 

Obr. 2585. Prehnit; šířka snímku cca                    

75 mm. Lom Oficarsa, Carchelejo, Jaén, 

Španělsko. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2587. Kulovité agregáty prehnitu 

provázené kalcitem; šířka snímku cca                

70 mm. Upper New Street Quarry,                                    

Paterson, Passaic Co., New Jersey, USA.                                    

Foto: Frank A. Imbriacco III.  

 

Obr. 2586. Kulovité agregáty prehnitu na 

epidotu; šířka snímku cca 22 mm. Sadiola, 

Kaves, Mali. Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2589. Prehnit; šířka snímku cca                

45 mm. Lebriia, Seville, Španělsko.                   

Foto: Rui Nunes. 

Obr. 2588. Prehnit; šířka snímku 8 mm.       

Lom Montijos, Monte Redondo, Leiria, 

Portugalsko. Foto: Rui Nunes. 

Obr. 2590. Prehnit, pětiúhelníkový brus, 

3,07 ct, 10 mm. Austrálie. 
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Obr. 2592. Prehnit, oválný brus, 2,91 ct, 

11 x 9 mm. Austrálie. 

Obr. 2593. Prehnit, oválný kabošon,                    

6,05 ct, 12 x 10 mm. Austrálie. 

Obr. 2591. Prehnit, fantazijní brus,                       

2,99 ct (celkem), 7,7 x 5,6 mm. Austrálie. 
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Obr. 2595. Přívěsky z prehnitu                                   

s uzavřenými jehlicemi amfibolu. 

Obr. 2594. Prehnit, hruškovitý kabošon, 

19,30 ct, 19,5 x 15,5 mm. Austrálie. 

Obr. 2596. Plastika z prehnitu; šířka            

snímku cca 160 mm. Austrálie. 
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9.37  Pektolit 

Pektolit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída inosilikáty). Jeho složení vyjadřuje vzorec 

Ca2Na[Si3O8(OH)]. V podobě příměsí obsahuje hlavně Mn, Fe a Mg. Existují dva polytypy – 

triklinický a monoklinický. Habitus krystalů je tence sloupcovitý nebo jehlicovitý, výjimečně 

pektolit tvoří tabulky (obr. 2597); často se vyskytuje ve formě jehlicovitých nebo vláknitých 

agregátů s radiálně paprsčitou stavbou (obr. 2598 až 2602). Je bezbarvý, bílý, nažloutlý, 

narůžovělý, nazelenalý nebo namodralý (obr. 2597 až 2608); ze šperkařského hlediska je významná 

namodralá varieta, která je označována jako larimar (obr. 2603 až 2608). Pektolit může být 

průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný (larimar je průsvitný). Pektolit má skelný nebo hedvábný 

lesk, dokonalou štěpnost podle {001} a {100}; T = 5, h = 2,8–2,9. 

Pektolit se vyskytuje se jako primární minerál některých nefelinických syenitů. Bývá přítomen na 

hydrotermálních žilách v bazických horninách, často společně s kalcitem a zeolity (v ČR např. 

lokalita Košťálov v Podkrkonoší). Naleziště larimaru jsou v Dominikánské republice. 

Pektolit patří mezi raritní drahé kameny. Z larimaru se zhotovují kabošony. 

 

 
 

 
 

Obr. 2598. Pektolit; šířka snímku                                    

cca 120 mm. Košťálov, ČR.                                       

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 2597. Pektolit; šířka snímku cca 8 mm. 

Niederkrichen, Pfalz, Německo.                     

Foto: Rainer Bode. 
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Obr. 2600. Pektolit; šířka snímku                                 

cca 30 mm. Košťálov, ČR.                                      

Foto: Foto: Zbyněk Buřival. 

Obr. 2599. Pektolit; šířka snímku                              

cca 10 mm. Košťálov, ČR.                                             

Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 2601. Pektolit; šířka snímku                                      

cca 105 mm. Franklin, Sussex Co.,                          

New Jersey, USA. Foto: Fabre Minerals. 
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Obr. 2602. Pektolit; šířka snímku 100 mm. 

Prospect Park Quarry, Haledon, Passaic Co., 

New Jersey, USA. Foto:John H. Betts. 

 

detail 

Obr. 2603. Pektolit – larimar, rovinný brus. 

Dominikánská republika. 
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Obr. 2604. Pektolit – larimar, rovinný                   

brus; šířka snímku cca 115 mm. Los 

Checheses, Sierra de Baoruco, Barahona 

Province, Dominikánská republika.                             

Foto: M. Arliguie. 

Obr. 2605. Pektolit – larimar, fantazijní 

kabošon, 97,50 ct, 48 x 34 mm.                                 

Dominikánská republika. 

Obr. 2606. Stříbrná skulptura s larimarem 

z Dominikánské republiky. 
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Obr. 2607. Pektolit – larimar, oválný                             

kabošon, 26,11 ct, 23 x 16,3 mm. 

Dominikánská republika. 

Obr. 2608. Pektolit – larimar, fantazijní 

kabošon, 29,21 ct, 29 x 20 mm. 

Dominikánská republika. 
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9.38  Chryzokol 

Chryzokol je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída fylosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec (Cu,Al)4H4[(OH)8|Si4O10] · nH2O.  V podobě příměsí chryzokol obsahuje hlavně Fe a P. Je 

rentgenamorfní nebo má silně neuspořádanou strukturu (monoklinickou nebo rombickou). Tvoří 

krusty, krápníky, hroznovité agregáty a často i pseudomorfózy po jiných minerálech (malachit, 

azurit, kalcit, křemen). Má zelenomodrou až modrou barvu (obr. 2609 až 2621), skelný nebo matný 

lesk. Je průsvitný nebo neprůhledný. Není štěpný, často má lasturnatý lom; T = 2–4, h = 2,0–2,5. 

Vyskytuje se jako druhotný minerál v oxidační zóně ložisek sulfidických měděných rud, zejména               

v oblastech s horkým a suchým klimatem. Významná naleziště chryzokolu drahokamové kvality 

jsou v USA (Nevada, Arizona, Idaho, New Mexico), Mexiku, Chile, Konžské demokratické 

republice a Izraeli. 

Chryzokol patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj kabošony, rovinné brusy i brusy 

fasetové. 

 

 
 

 

Obr. 2609. Chryzokol; šířka snímku cca 

65 mm. Katanga, Konžská demokratická 

republika. Foto: Antonio Borrelli. 

Obr. 2610. Chryzokol; šířka snímku cca 

56 mm. Katanga, Konžská demokratická 

republika. Foto: Rob Lavinsky. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1023 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 2611. Chryzokol; šířka snímku cca        

55 mm. Inca de Oro, Chañaral Province, 

Atacama, Chile. Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2612. Chryzokol; šířka snímku                  

cca 70 mm. Důl L´Etoile du Congo, 

Lubumbashi (Elizabethville), Katanga, 

Konžská demokratická republika.                                    

Foto: Michael C. Roarke. 

 

Obr. 2613. Chryzokol; šířka snímku                   

115 mm. Důl L´Etoile du Congo, 

Lubumbashi (Elizabethville), Katanga, 

Konžská demokratická republika.                                 

Foto: finestminerals.com. 
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Obr. 2615. Chryzokol; šířka snímku                   

3 mm. Waygate Shaft, Wanlockhead, 

Scotland, UK. Foto: Steve Rust. 

Obr. 2614. Chryzokol a malachit; šířka 

snímku cca 50 mm. Důl L´Etoile du Congo, 

Lubumbashi (Elizabethville), Katanga, 

Konžská demokratická republika.                  

Foto: Albert Russ. 

Obr. 2616. Chryzokol, leštěná deska; šířka 

snímku cca 170 mm. Arizona, USA. 
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Obr. 2617. Chryzokol; šířka snímku 8 mm. 

Běloves, ČR. Foto: Vítězslav Snášel. 

Obr. 2619. Chryzokol provázený                                         

malachitem, trojúhelníkový kabošon,                               

20,85 ct, 20 mm. USA. 

Obr. 2618. Chryzokol provázený                               

malachitem, oválný kabošon, 49,55 ct,                         

30 x 22 mm. USA. 
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Obr. 2620. Stříbrný přívěsek                                 

s chryzokolem, nepravidelný kabošon,                

70 ct, cca 33 x 25 mm. 

Obr. 2621. Koule z chryzokolu; průměr 

koule 95 mm. Peru. 
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9.39  Danburit 

Danburit je minerál náležející do třídy silikátů (podtřída tektosilikáty). Jeho složení vyjadřuje 

vzorec Ca[B2Si2O8]. Krystaluje v rombické soustavě. Jeho krystaly jsou obvykle sloupcovité (obr. 

2622 až 2624); často se vyskytuje v podobě zrnitých agregátů nebo stébelnatých agregátů s radiálně 

paprsčitou stavbou. Je bezbarvý, šedý, růžový, nažloutlý nebo až tmavě hnědý (obr. 2622 až 2624). 

Bývá průhledný, poloprůhledný nebo průsvitný. Má skelný, mastný nebo jen matný lesk, velmi 

nedokonalou štěpnost podle {001}; T = 7–7,5, h = 2,9–3,0. 

Danburit se vyskytuje v pegmatitech, na hydrotermálních žilách a ve skarnech. Naleziště danburitu 

drahokamové kvality jsou na území Barmy, Mexika a Madagaskaru. 

Danburit patří mezi raritní drahé kameny. Zhotovují se z něj fasetové brusy. 

 

 

 

 

 

Obr. 2622. Danburit; šířka snímku 36 mm. 

Charcas, San Luis Potosí, Mexiko.             

Foto: Rob Lavinsky. 
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Obr. 2623. Danburit; šířka snímku 36 mm. 

Charcas, San Luis Potosí, Mexiko.                 

Foto: Rob Lavinsky. 

Obr. 2624. Danburit; šířka snímku cca      

30 mm. Chuqui Mine, Rosa de Castillo, 

Mun. de Tecáte, Mexiko.                              

Foto: Joseph A. Freilich. 
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10  Syntetické drahé kameny 

Syntetické drahé kameny představují zcela samostatnou skupinu drahých kamenů. Pokud struktura 

syntetického drahého kamene odpovídá struktuře v přírodě existujícího minerálu, je tento drahý 

kámen označován příslušným názvem minerálu nebo jeho variety s použitím adjektiva „syntetický“ 

(např. „syntetický diamant“, „syntetický safír“, „syntetický spinel“). Pokud struktura syntetického 

drahého kamene neodpovídá žádnému z minerálů, pak je tento syntetický drahý kámen označován 

názvem speciálním (technickým), jenž může být například odvozen od jeho chemického složení. 

Syntetické drahé kameny jsou obecně relativně levné. Výrobce „syntetiky“ se zpravidla snaží, aby 

se jeho produkt podobal co nejvíce přírodnímu drahému kameni. Existují dvě alternativy: buď se 

syntetický drahý kámen podobá přírodnímu kameni s víceméně shodnou strukturou (např. 

syntetický beryl se může podobat v závislosti na zbarvení přírodnímu smaragdu nebo akvamarínu) 

nebo je syntetickým drahým kamenem imitován přírodní kámen se zcela odlišnou strukturou 

(příkladem je napodobování diamantu syntetickým moissanitem, syntetickým spinelem nebo 

syntetickým kubickým ZrO2). Nejčastěji ve šperkařství používané syntetické drahé kameny jsou 

uvedeny v tab. 1 a vyobrazeny na obr. 2625 až 2713. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zejména v levnějších špercích jsou drahé kameny imitovány sklem různých barev (obr. 2714). 

Šperky se sklem jsou zpravidla označovány jako skleněná bižuterie (obr. 2717 až 2719). Ta však již 

do tohoto učebního textu nepatří. O tom, že sklo může být ze šperkařského hlediska velmi 

zajímavým materiálem, svědčí obr. 2715 a 2716, na nichž jsou fasetové brusy zhotovené ze 

syntetické hmoty označované jako kristýnit (cristinit), která je v podstatě sklem (podle některých 

informačních zdrojů jde o látku blízkou chalcedonu). 
 

Poznámky 

Prodejci šperků se syntetickými drahými kameny při ústní komunikaci se zákazníkem často na slůvko 

„syntetický“ zapomínají. Hodnota syntetického kamene je totiž zpravidla velmi nízká ve srovnání 

s kamenem přírodním. Často jsou drahé kameny imitovány v podstatě bezcenným sklem. Pokud vám 

prodejce nabízí např. „stříbrný prsten s rubínem“, je možné, že jde o „stříbrný prsten se syntetickým 

rubínem“ nebo o „stříbrný prsten se syntetickým spinelem“ (červeně zbarveným spinelem je rubín často 

imitován) nebo (bohužel často) o „stříbrný prsten s červeným sklíčkem“. 

V případě syntetického moissanitu je adjektivum „syntetický“ často vynecháváno. Důvodem je 

skutečnost, že přírodní moissanit není jako drahý kámen použitelný. 

Ve šperkařství je běžně jako imitace diamantu využíván syntetický kubický ZrO2. Tato látka bývá 

označována i jako kubická zirkonie, jako CZ (zkratka z anglického „cubic zirconia“) nebo jako fianit 

(tento termín bývá používán v případě syntetického kubického ZrO2 produkovaného v Rusku). Existuje 

pro ni i název kubický zirkon (tento termín je nevhodný, zirkon je silikát zirkonia). 

Syntetický kubický ZrO2, jenž se díky zušlechťování vyznačuje výraznými duhovými barvami, je 

označován jako tavalit (obr. 2634). Termín tavalit je však užíván i pro jiné drahé kameny, na kterých 

obdobný postup zušlechťování umožňuje též vznik duhových barev (např. topaz a křemen – viz 

podkapitola 6.9, obr. 645 až 650, podkapitola 7.1, obr. 1041 a 1042). 

Ve špercích se běžně kombinují přírodní drahé kameny se syntetickými. Často jde o doplnění přírodního 

drahého kamene (relativně vysoké ceny, umístěného v centru šperku) syntetickým kubickým ZrO2, 

imitujícím diamant (drobné bezbarvé briliantové brusy, lemující a zvýrazňující centrální kámen) – viz 

obr. 2636 až 2639 a 2641. Někdy jde o kombinaci kamenů v rámci téhož druhu (např. přírodní diamant              

a syntetický diamant – viz obr. 2696). 
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Tab. 1. Přehled nejběžnějších syntetických drahých kamenů 
 

označení syntetického 

drahého kamene 

chemické složení drahé kameny jím imitované 

syntetický kubický ZrO2 ZrO2 diamant 

syntetický korund Al2O3 rubín, safír, alexandrit, ametyst 

syntetický spinel MgAl2O4 diamant, safír, akvamarín, smaragd 

syntetický beryl Be3Al2[Si6O18]   smaragd, akvamarín 

syntetický moissanit SiC diamant 

syntetický diamant C diamant 

syntetický tyrkys Cu
2+

Al6[(OH)2|(PO4)]4 · 4H2O tyrkys 

syntetický opál SiO2 + aq drahý opál 

syntetický křemen SiO2 různé variety křemene 

YAG Y3Al2(AlO4)3   diamant 

GGG, galianit Gd3Gd5O12 diamant 

fabulit SrTiO3 diamant 

syntetický bromellit BeO diamant 

syntetický periklas MgO diamant 

syntetický kassiterit SnO2 diamant 

syntetický scheelit CaWO4 diamant 

syntetický alexandrit BeAl2O4 alexandrit 

syntetický rutil TiO2 různé drahé kameny 

 

 

 

Obr. 2625. Syntetický kubický ZrO2,                   

srdčitý brus 3,08 ct, 9 mm. 
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Obr. 2626. Syntetický kubický ZrO2, 

čtvercový brus, 8,15 ct, 10 mm. 

Obr. 2627. Syntetický kubický ZrO2, 

čtvercový brus, 4,15 ct, 8 mm. 

Obr. 2628. Syntetický kubický ZrO2, 

čtvercový brus, 2,65 ct, 7 mm. 
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Obr. 2629. Syntetický kubický ZrO2,                     

oválný brus, 4,40 ct, 10 x 8 mm. 

Obr. 2631. Syntetický kubický ZrO2, 

trojúhelníkový brus, 6,35 ct, 10 mm. 

Obr. 2630. Syntetický kubický ZrO2, 

čtvercový brus, 8,70 ct, 10 mm. 
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Obr. 2633. Syntetický kubický ZrO2 

s alexandritovým efektem, čtvercový brus 

(vlevo nahoře při denním světle, vpravo 

dole při světle umělém), 7,60 ct, 10 mm. 

Obr. 2632. Syntetický kubický ZrO2, brus 

ve tvaru písmene U, 2,90 ct, 7 x 7 mm. 

Obr. 2634. Syntetický kubický ZrO2 – tavalit, 

kulatý brus, 6 mm. 
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Obr. 2635. Pozlacené stříbrné náušnice              

se syntetickým kubickým ZrO2, hruškovitý 

brus, rozměry náušnice 28 x 9 mm. 

Obr. 2637. Zlatý prsten s ametystem                       

a syntetickým kubickým ZrO2. 

Obr. 2636. Zlatý prsten s topazem                           

a syntetickým kubickým ZrO2. 
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Obr. 2639. Zlatý prsten s topazem                     

a syntetickým kubickým ZrO2. 

Obr. 2640. Zlatý prsten s topazem, 

citrínem a syntetickým kubickým ZrO2. 

Obr. 2638. Zlatý prsten s olivínem                              

a syntetickým kubickým ZrO2. 
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Obr. 2643. Stříbrný přívěsek                                  

se syntetickým leukosafírem. 

Obr. 2642. Zlatý prsten (10 Kt)                                  

se syntetickým leukosafírem. 

Obr. 2641. Zlatý prstem s almandinem                          

a syntetickým kubickým ZrO2. 
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Obr. 2644. Zlatý prsten (10 Kt)                                    

se syntetickým leukosafírem. 

Obr. 2645. Zlatý náramek (10 Kt)                            

se syntetickým leukosafírem. 

Obr. 2646. Zlaté náušnice (10 Kt)                            

se syntetickým leukosafírem. 
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Obr. 2647. Platinou pokovený stříbrný 

prsten se syntetickým rubínem (oválný 

kabošon, 9 x 12 mm) a syntetickým 

kubickým ZrO2 (1,5 mm).  

Obr. 2648. Zlatý prsten (10 Kt)                                              

se syntetickým rubínem a diamantem. 

Obr. 2649. Stříbrný přívěsek se syntetickým 

rubínem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1039 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 2652. Asterický syntetický rubín,                               

oválný kabošon, 0,80 ct, 7 x 5 mm. 

Obr. 2650. Zlaté náušnice (10 Kt)                           

se syntetickým rubínem a diamantem. 

Obr. 2651. Zlatý prsten (10 Kt)                                       

se syntetickým rubínem. 
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Obr. 2653. Syntetický safír, čtvercový brus, 

3,40 ct, 8 mm. 

Obr. 2654. Syntetický safír, čtvercový brus, 

9,90 ct, 12 mm. 

Obr. 2655. Zlatý prsten (10 Kt)                              

se syntetickým safírem a diamantem. 
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Obr. 2656. Zlatý prsten (10 Kt)                                     

se syntetickým safírem a diamantem. 

Obr. 2657. Zlatý prsten (10 Kt)                                     

se syntetickým safírem a diamantem. 

Obr. 2658. Zlaté náušnice (10 Kt)                          

se syntetickým safírem a diamantem. 
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Obr. 2659. Zlatý prsten (10 Kt)                               

se syntetickým safírem a diamantem. 

Obr. 2661. Stříbrný prstem se syntetickým 

safírem a syntetickým leukosafírem. 

Obr. 2660. Zlatý prsten (14 Kt) se 

syntetickým asterickým safírem (1,29 ct)                          

a diamantem. 
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Obr. 2662. Zlatý prsten (14 Kt)                                                

se syntetickým safírem a diamantem. 

Obr. 2663. Zlatý prsten (10 Kt)                                    

se syntetickým safírem. 

Obr. 2664. Stříbrný prsten                                   

se syntetickým safírem a diamantem. 
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Obr. 2665. Zlatý prsten (18 Kt)                                      

se syntetickým safírem. 

Obr. 2667. Syntetický safír, kamej – 

„Dáma“, 56,29 ct, 25 x 22 mm. 

Obr. 2666. Zlaté náušnice (14 Kt)                        

se syntetickým safírem a diamantem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1045 

 

 
 

 
 

 
 

 

Obr. 2671. Syntetický spinel, oválný brus, 

7 x 5 mm. 

Obr. 2668. Syntetický korund 

s alexandritovým efektem, kulatý brus 

(vlevo při denním světle, vpravo při světle 

umělém), 16,45 ct, 17 mm. 

Obr. 2669. Syntetický korund 

s alexandritovým efektem, čtvercový brus 

(vlevo při denním světle, vpravo při světle 

umělém), 16,30 ct, 15 mm. 

Obr. 2670. Syntetický korund 

s alexandritovým efektem, čtvercový brus 

(vlevo při denním světle, vpravo při světle 

umělém), 18,60 ct, 16 mm. 
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Obr. 2672. Syntetický spinel, oválný brus, 

5,8 ct, 12 x 10 mm. 

Obr. 2673. Syntetický spinel, čtvercový 

brus, 4,15 ct, 9 mm. 

Obr. 2674. Stříbrný prstem pokovený 

rhodiem se syntetickým spinelem                          

(cca 9 mm, 3 ct), diamantem a syntetickým 

safírem. 

syntetický spinel 

 

diamant¨ 

 

syntetický safír 
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Obr. 2676. Zlatý prsten (14 Kt)                                     

se syntetickým spinelem (rozměry                                 

kamene 14 x 10 mm). 

Obr. 2675. Stříbrný prstem se syntetickým 

spinelem (3,98 ct).  

Obr. 2677. Syntetický smaragd, 

osmiúhelníkový brus, 20,00 ct, 16 x 12 mm. 
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Obr. 2678. Zlatý přívěsek (14 Kt)                       

se syntetickým smaragdem                                        

(8 mm, 2,09 ct) a diamantem. 

Obr. 2679. Zlatý prsten (18 Kt)                       

se syntetickým smaragdem a diamantem. 
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Obr. 2680. Zlaté náušnice (10 Kt)           

se syntetickým smaragdem. 

Obr. 2681. Zlaté náušnice (10 Kt)                            

se syntetickým smaragdem. 

Obr. 2682. Zlatý prsten (10 Kt)                             

se syntetickým smaragdem a diamantem.  
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Obr. 2683. Zlatý přívěsek (10 Kt)                  

se syntetickým smaragdem a diamantem. 

Obr. 2685. Stříbrný prsten se syntetickým 

akvamarínem a diamantem. 

Obr. 2684. Zlatý prsten (10 Kt)                                  

se syntetickým smaragdem a syntetickým 

rubínem. 
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Obr. 2686. Syntetický moissanit,                                

srdčitý brus, 0,29 ct, 4,5 mm. 

Obr. 2687. Zlatý prstem (14 Kt)                                     

se syntetickým moissanitem. 

Obr. 2688. Syntetický diamant, kulatý 

briliantový brus, 1,75 ct, 6,5 mm. 
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Obr. 2689. Syntetický diamant, kulatý 

briliantový brus, 1,35 ct, 6 mm.  

Obr. 2690. Syntetický diamant, kulatý 

briliantový brus. 

Obr. 2691. Stříbrný prsten se syntetickým 

diamantem. 
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Obr. 2693. Zlatý prsten (14 Kt)                                

se syntetickým diamantem. 

Obr. 2694. Stříbrný prsten se syntetickým 

diamantem. 

Obr. 2692. Zlatý prsten se syntetickým 

diamantem. 
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Obr. 2695. Stříbrný prsten se syntetickým 

diamantem. 

Obr. 2697. Zlatý prsten (14 Kt) se safírem                    

a syntetickým diamantem.  

Obr. 2696. Zlatý prsten (14 Kt)                              

se syntetickým diamantem (bledě modrý 

centrální kámen) a přírodním diamantem 

(bezbarvé kameny po obvodu). 
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Obr. 2698. Zlatý prsten (14 Kt) se safírem                      

a syntetickým diamantem. 

 Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamonds From Old People 

"The LifeGem ® is a certified, high-quality 

diamond created from the carbon of your 

loved one as a memorial to their unique life." 

To není vtip, nýbrž reklama na diamanty, které jsou 

vyráběny z nebožtíků. Lidské tělo samozřejmě 

obsahuje dostatečné množství uhlíku potřebného pro 

výrobu diamantů, vše ostatní je jen otázka peněz a též 

vkusu... 

 

Součástí některých reklam na syntetické diamanty 

z uhlíku zesnulých je vyobrazení lidské lebky 

posázené diamanty. Tato lebka (viz obrázek vpravo) 

je poněkud kontroverzním uměleckým dílem 

Damiena Hirsta. Jde o skutečnou lebku (dle 

informací BBC o lebku Evropana ve věku 35 let, 

pocházející z 18. století), která je osazena 8601 

diamanty, na jejím čele je umístěn soubor větších 

růžových diamantů (hruškovité brusy).  
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Obr. 2699. Stříbrný prsten se syntetickým 

drahým opálem. 

Obr. 2700. Stříbrný přívěsek se syntetickým 

drahým opálem. 

Obr. 2701. Zlatý prsten (14 Kt) se 

syntetickým drahým opálem a chryzolitem. 
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Obr. 2702. Náhrdelník ze syntetického 

tyrkysu, délka 15 palců, nugety 12 x 10 mm 

až 22 x 14 mm o hmotnosti 285 až 480 ct. 

Obr. 2703. Stříbrný prsten se syntetickým 

tyrkysem. 

Obr. 2704. Zlatý prsten (14 Kt)                                                    

se syntetickým alexandritem (1,79 ct)                                 

a diamantem. 
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Obr. 2707. Stříbrné náušnice se syntetickým 

topazem a markazitem. 

Obr. 2705. Zlatý přívěsek (14 Kt)                                       

se syntetickým alexandritem. 

Obr. 2706. Zlatý prsten (14 Kt)                                    

se syntetickým alexandritem. 
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Obr. 2709. Syntetický apatit, čtvercový                  

brus, 3,45 ct, 8 mm. 

Obr. 2710. Syntetický apatit, oválný brus, 

4,00 ct, 11 x 9 mm. 

Obr. 2708. Zlatý prsten (18 Kt)                                   

se syntetickým topazem a diamantem. 



Zimák, J. (2021): Základy gemologie (drahé kameny) (on-line učební text) 

 

www.urga.cz Stránka 1060 

 

 
 

 
 

 
 

Obr. 2711. Syntetický modrý křemen; 

šířka snímku 64 mm. 

Obr. 2712. Stříbrný prsten                                               

s imitacemi perel a markazitem. 

Obr. 2713. Stříbrný prsten s imitací jaspisu. 
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Obr. 2716. Různé fasetové brusy z kristýnitu. 

Obr. 2714. Skleněné korálky. 

Obr. 2715. Dvojbarevný kristýnit, 

kulatý brus. 
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Obr. 2717. Bižuterie s červeným sklem 

připomínajícím rubín a skleněnými korálky 

(„perlami“). 

Obr. 2718. Skleněná bižuterie – prsten. 
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Obr. 2719. Skleněná bižuterie. 
 

Ta velká záplava sklíček vybízí k poznámce,      

že „když je něčeho moc, tak je toho příliš“. 
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11  Literatura a další zdroje informací o drahých kamenech 

Klasickým zdrojem informací o drahých kamenech je vědecká literatura i literatura exoterická 

(knihy i periodika) s tímto zaměřením. Následující kapitola obsahuje přehled literatury, kterou lze 

doporučit ke studiu, a to v členění do pěti tématicky a charakterem odlišných skupin: 

● publikace o drahých kamenech (gemologická literatura), 

● kompletní mineralogické systémy, 

● učebnice mineralogie (v některých případech je jejich obsahem pouze systematická mineralogie 

redukovaná na nejvýznamnější minerály, jindy jde o učebnice, v nichž je průřez celou mineralogií, 

tj. mineralogií všeobecnou, genetickou a systematickou, někdy i s petrografií a případně dalšími 
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Mineralogie a gemologie na internetu 

Moderním zdrojem informací je internet, pomocí něhož lze získat rychle a levně kvalitní údaje, a to 

i z gemologie, včetně mnoha zajímavých informací o situaci na trhu s drahými kameny a množství 

vyobrazení drahých kamenů. Bohužel se na internetu hojně objevují i údaje nepřesné a často zcela 

chybné. Proto je zde připojeno několik adres, na nichž mohou uživatelé internetu získat solidní 

údaje. Autor tohoto učebního textu však netvrdí, že jiné internetové zdroje musí být nutně špatné! 

Je na uživatelích internetu, aby dokázali „oddělit zrno od plev“. To však vyžaduje určitý objem 

znalostí z daného oboru a také alespoň trochu přemýšlení při práci s takto získanými daty – 

naprostý nesmysl se pozná poměrně snadno, problém však představují nepřesná data a nejrůznější 

polopravdy, šířené z neznalosti, což je omluvitelné, nebo i úmyslně! 
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Internetové zdroje „se zárukou“ (funkční v době přípravy tohoto učebního textu!): 

www.edelsteine.at 

www.galleries.com/Gemstones 

www.gemfrance.com 

www.geminterest.com/ 

www.gemologyonline.com 

www.gems.minsoc.ru 

www.gemsdat.be/index.htm 

www.gemsociety.org 

www.handbookofmineralogy.com 

www.mindat.org 

www.mineral.cz 

www.mineralienatlas.de 

www.minerals.net 

www.preciousgemstones.com 
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