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DRAHÉ KAMENY
Drahými kameny se lidé zdobili odpradávna a stávaly se také symbolem
bohatství a moci jejich majitele. Korunu každého panovníka zdobil
jejich třpyt. I v dnešní době neztratily drahé kameny svou přitažlivost
a bývají zasazeny do nejrůznějších platinových, zlatých i stříbrných
šperků. Jaké vlastnosti však musí mít kámen, aby byl nazýván drahým
kamenem?
Základní podmínkou je, že musí mít krásný vzhled. I ten sebevzácnější
nerost, je-li zešedlý, hrubý rozpukaný s prasklinkami a trhlinami
a nelesklý, nemůže být drahým kamenem. Krása drahého kamene je
dána především jeho optickými vlastnostmi, tedy jeho barvou, leskem,
průhledností nebo průsvitností a jeho krása se zvyšuje vhodným
opracováním a zasazením do šperku. Dalším znakem drahého kamene
je jeho tvrdost, která zaručuje jeho kráse trvanlivost. Také vzácnost
výskytu drahého kamene v přírodě mu dodává cenu a nesmíme
zapomenout ani na všemocnou módu, která určuje míru obliby toho
kterého drahého kamene.
Ještě dnes slýcháme slova o drahokamech, levnějších polodrahokamech
a ozdobných kamenech, které se dají leštit ve větších kusech. Za
drahokamy někteří znalci velmi přísně uznávali jen diamant, rubín, safír
a smaragd. Toto rozdělení drahých kamenů, které se užívalo zejména
v obchodních kruzích však nebylo příliš spolehlivé, neboť hranici mezi
drahokamem, polodrahokamem a ozdobným kamenem nelze nijak
spolehlivě určit. Dnes se tedy již toto označení nepoužívá a bylo
zavedeno nové jednotné označení drahý kámen.
Téměř v každé rodině najdete rodinné šperky zdobené drahými kameny
a lidé se o drahé kameny zajímali již odpradávna a zajímají se o ně i v
dnešní době. Proto Vás taky postupně seznámím s některými drahými
kameny, dozvíte se o nich mnoho zajímavostí, a protože jsou drahým
kamenům přisuzovány i léčivé účinky a jsou vhodná pro znamení
zvěrokruhu, zmíníme se taky o těchto jejich vlastnostech. Radost
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z drahých kamenů si může dopřát opravdu každý. Nemusíte za ně
utrácet tisíce, některé kvalitní drahé kameny (například achát,
chalcedon či jaspis) si pořídíte již za několik set korun. Drahé kameny
jsou prostě krásné. Ať již zasazeny do šperků, nebo jen dekorativně
umístěny ve volném prostoru vytváří příjemnou atmosféru našeho
domova.

NENÍ KARÁT JAKO KARÁT
V bulvárním tisku se často dočtete, že některá světová celebrita
zakoupila nebo byla obdarována například třiceti-karátovým
diamantem. Zcela běžně užíváme pojem čtrnáctikarátové zlato. Znáte
však pravý význam karátů a co vlastně znamená karát u drahých
kamenů a karát u drahých kovů? Nuže tedy máte-li chuť, dopřejte si
několik informací o karátech, abyste později svými znalostmi
„ohromili“ svého partnera nebo partnerku u výkladní skříně některého
klenotnictví.

U drahých kamenů karát vyjadřuje
váhovou jednotku.
Při vážení drahých kamenů se už od starověku užívaly semena
Rohovníku obecného, jehož lusky se k nám dříve dovážely pod názvem
Svatojánský chléb. Rohovník obecný roste v krajinách kolem
Středozemního moře a váha jeho semene je téměř vždy stejná
a pohybuje se okolo 0,2 gramu. Arabové, proslulí obchodníci s drahými
kameny, nazývali tato semena kharrub, z čehož později vzniklo řecké
slovo karation a anglické carat a konečně české slovo karát. V roce
1907 byl zaveden takzvaný metrický karát, který má přesně 0,2 gramy
a tato jednotka tak slouží pro obchod s drahými kameny a perlami. Tak
tedy hovoří-li se například o pěti-karátovém diamantu, tento váží 1
gram.
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U drahých kovů karát vyjadřuje
hodnotu jeho ryzosti
Čisté ryzí zlato je zlato čtyřiadvaceti-karátové a tedy karát ryzosti zlata
znamená jednu čtyřiadvacetinu z celkové hmotnosti kovu. Čisté ryzí
zlato se však ve šperkařství ani v průmyslové výrobě téměř nepoužívá,
neboť je příliš měkké a docházelo by k jeho mechanického úbytku.
Používají se tedy zejména slitiny zlata. Zlato čtrnáctikarátové tedy
obsahuje 14 čtyřiadvacetin ryzího zlata a 10 čtyřiadvacetin příměsí, a to
nejčastěji stříbra nebo mědi.
Jakmile se teď někde přečtěte, že nějaké princezně se na ruce třpytil
prsten z osmnáctikarátového zlata s dvaceti-karátovým safírem,
dokážete hravě určit ryzost drahého kovu a hmotnost drahého kamene.
Je to tak dobře, neboť již několik tisíc let šperky prostě k ženám
neodmyslitelně patří a umocňují přirozenou krásu žen.

DIAMANT
Diamant bývá nazýván králem drahých kamenů a toto své prvenství si
uhájil po mnoho staletí. Diamant je nejtvrdší nerost, je to čistý prvek –
uhlík, který se od svého chemického bratra grafitu nebo-li tuhy, která je
rovněž čistým uhlíkem a patří mezi nejměkčí nerosty, liší jiným
uspořádáním atomů.
Diamant je ceněn taky proto, že dosahuje nejvyššího lomu světla
a barevného jiskření. Nejznámější jsou diamanty čiré, bezbarvé, ale
mohou být i modré, červené, zelené, žluté, hnědé nebo šedé. Aby
dokonale vynikl jejich lesk, vybrušují se diamanty nejčastěji
briliantovým výbrusem a bývají pak nazývány brilianty. Jednotlivé
plošky briliantového výbrusu jsou uspořádány tak, aby se světelné
paprsky v kameni mnohonásobně odrážely a lomily. Právě tím se docílí
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zvláštní, kouzelné hry barev, takzvaného ohně. Nejznámější
a renomované brusírny diamantu najdete například v Amsterodamu,
Antverpách a Londýně a brusiči diamantu patří mezi nejlépe placené
zaměstnance na světě. Brilianty se zasazují výhradně do
nejušlechtilejších kovů, zlata, bílého zlata a platiny. Nejznámější
naleziště diamantů se nacházejí v Jižní Africe, Tanzanii, Indii, Brazílii
a Rusku. Tři malé diamanty se našly také na našem území. Rovněž jsou
ceněny takzvané průmyslové diamanty, které sice nedosahují kvality
drahých kamenů, ale používají se k obrábění kovů, řezání skla
a broušení a leštění tvrdých materiálů.
Diamant nám dodává životní energii a zpomaluje proces stárnutí. Ve
středověku byl diamant kamenem proti všem nemocen a zraněním,
prostě universální kámen. Vykazuje léčivé účinky při léčení cukrovky,
epilepsie, zánětu jater, horečce a nemocí kostí a žláz. Astrologové jej
přiřazují jako kámen, který se hodí k lidem zrozeným ve znamení
Berana, Kozoroha a Lva.

Broušené diamanty; foto: Mario Sarto
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KOH–I–NOOR – SVĚTOVĚ
NEJZNÁMĚJŠÍ DIAMANT
Nejznámějším diamantem světa je Koh-i- noor = Hora světla. Podle
pověsti byl nalezen v Indii, v náplavech řeky Godavar před čtyřmi až
pěti tisíci lety. Nejstarší osudy tohoto diamantu nejsou známy a není
známá ani jeho původní váha v surovém stavu. Jeho skutečná, doložená
historie začíná ve 14. století, kdy byl v držení krále Rajaha Malwara
a má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu Malwarů byl několik
generací. V 16. století se dostal do vlastnictví Velkých Mughalů,
vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala až od legendárního
Čingischána. Byl zasazen do oka slavného Pavího trůnu, a když v roce
1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel šach Nadir a poprvé
tento diamant spatřil, užasle pronesl slova Koh-i- noor = Hora světla.
Název diamantu byl na světě.
V roce 1859 byl Koh-i- noor = Hora světla darován anglické královně
Viktorii. Královna nechala drahý kámen přebrousit a snížila se tím jeho
hmotnost ze 186 karátů na 108,9 karátů, což odpovídá 21,78 gramům.
Na druhé straně se však tímto přebroušením nebývala zvýšila jeho hra
barev. Koh-i- noor je umístěn ve středu korunovační koruny anglické
královny, jako její hlavní klenot. Můžete si právem položit otázku, proč
Koh-i- noor zdobí korunu anglické královny a ne anglického krále? To
bylo tak. Při předávání diamantu královně bylo diplomaticky řečeno, že
Indie by raději viděla Koh-i- noor v držení jejího Veličenstva jako
součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních
klenotů V Anglii se pak rychle rozšířila pověra, že když bude diamant
nosit mužský vládce Velké Británie, tak přijde o Indii. Královna
Viktorie taky šperk s tímto kamenem nepředala svému nástupci na trůn
králi Edwardovi, ale jeho manželce a později byl taky vsazen do koruny
anglické královny. Indie si sice v polovině 20. století stejně vydobyla
svou samostatnost na Anglii, ale Koh-i-noor a další skvostné drahé
kameny můžete dodnes obdivovat v klenotnici anglických panovníků
v Londýně na královském hradě Toweru.
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Skleněná replika diamantu Koh-i-Noor; foto: Chris 73

CULLINAN – NEJVĚTŠÍ DIAMANT
NA SVĚTĚ
Největší dosud známý diamant se světě Cullinan byl nalezen počátkem
roku 1905 správcem M. F. Wellsem na dole Premiér v Jihoafrické
republice. Jméno dostal podle sira Thomase M. Cullinana, objeviteli
dolu a předsedovi důlní společnosti. V surovém stavu měl diamant
hmotnost 621,2 gramu, což přepočteno na metrické karáty činilo 3106
karátů. V roce 1907 byl diamant darován anglickému králi Edwardu
VII. V roce 1908 bylo z původního diamantu Cullinanu v Amsterodamu
vybroušeno celkem 105 briliantů. Největší z nich dostal jméno
Cullinan1 a o váze 530,2 karátů představuje největší vybroušený
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diamant na světě. Je zasazen v žezle anglického krále. Když nastoupil
na anglický trůn král Jiří V. nechal přejmenovat Cullinan1 na Hvězdu
Afriky. Druhý velký briliant o hmotnosti 317 karátů, nesoucí jméno
Cullinan2 byl zasazen v koruně anglického krále. Další dva brilianty
zdobí korunu anglické královny. Všechny brilianty, které vznikly
vybroušením z původního diamantu Cullinan jsou součástí anglického
korunního pokladu uloženého v Londýnském královském hradě
Toweru.

Devět největších drahokamů získaných z diamantu Cullinan;
neznámý autor

TIP NA E-KNIHY:

SÉRIE TURISTICKÝCH PRŮVODCŮ

O našich hradech a zámcích byla již vydána pěkná řádka výpravných
publikací. Jejich texty jsou však obdobné. Zpravidla se v těchto knihách
podrobně popisuje stavební vývoj hradů a zámků a šlechtické rody,
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které tato šlechtická sídla měly ve svém držení. U hradů je jejich popis
zaměřen na obranný charakter středověké pevnosti, Rytířský sál, na
rytířská brnění a sbírku chladných a palných zbraní. U zámků je
zdůrazněn zejména jejich reprezentační charakter, jsou popsány
všechny ty Žluté, Modré a Zelené salónky a sbírky obrazů, skla
a porcelánu. Tyto a ještě mnohem podrobnější informace o tom kterém
hradu a zámku vám však podají kasteláni a průvodci - pokud jsou vám
při jejich výkladu některé pojmy z oblasti umění a architektury
neznámé, můžete si třeba zakoupit mou e-knihu Slovníček výtvarného
umění a architektury.
Já jsem se ve svých průvodcích rozhodl vydat se poněkud jinou cestou.
Každý hrad či zámek je totiž v něčem zvláštní a zajímavý. Třeba
nějakou tou stavební hříčkou, osobností některého šlechtice či
šlechtičny, legendou či pověstí vztahující se k šlechtickému sídlu nebo
taky, ke kterému známému filmu tvořil hrad či zámek kulisu. Některé
zámky jsou zase proslulé svými zámeckými zahradami, v blízkém okolí
hradů a zámků se mnohdy nacházejí další turistické atraktivity a krásná
a zajímavá příroda.
Právě na tyto zajímavosti jsem se ve svých nových e-knihách, se
spoustou krásných barevných fotografií, zaměřil, aby se čtenáři tohoto
turistického průvodce mohli vydat na pěkné výlety za památkami a do
přírody.
jiří Glet

Více informací na:
http://pruvodce.kknihy.cz/
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ACHÁT
Název drahého kamene achátu je odvozen od říčky Achates (dnešní
Dirillo) na jihu Sicílie, v jejímž korytě se již ve starověku acháty
nalézaly. Achát má tvrdost 7 stupňů a střídají se v něm vrstvy různě
zbarveného chalcedonu, opálu a křemene. Některé acháty mají
uprostřed geodu – dutinu,vlastně takovou jeskyňku, která bývá
vyplněná zejména krystalky třpytivého křišťálu, někdy taky záhnědy
nebo ametystu. Proužkování dává achátu zvláštní zajímavý ráz
a různorodost barev a neopakovatelná kresba zaručují originálnost
každého achátu jako Božího uměleckého díla – nevšedního abstraktního
obrazu. Právě pro své nenapodobitelné bizarní křivky, přímky anebo
kruhy sestavené do abstraktních kreseb a obrazců byl již od starověku
achát oblíbeným drahým kamenem.
Staří Sumerové a Egypťané jej používali jako ceněného šperkového
kamene. Staří Řekové a Římané zase vynikali v jeho uměleckém
zpracování. Jejich proslulé kameje a gemy ryté do achátů jsou vysoce
ceněnými uměleckými díly. Naše acháty se vyskytují v Podkrkonoší
a byly sbírány již za vlády císaře Karla IV. Rovněž císař Rudolf II.
obdivoval krásu podkrkonošských achátů. Další známé naleziště achátů
jsou v Německu, Rakousku, Rusku, Číně, Indii a v Brazílii. Acháty
neztratily oblibu a přitažlivost ani v naší době. Poněvadž acháty
vyzařují velmi silnou pozitivní energii, traduje se o nich, že přinášejí
štěstí a přátelství. Achát posiluje funkci mnoha vnitřních orgánů, je
doporučován při nemocech kůže, zažívacích potížích a cukrovce. Čistí
tělo od jedovatých látek, včetně nikotinu. Všestranné léčivé účinky
achátu tedy taky prodlužují lidský život. V duchovní sféře pak achát
posiluje lásku k Bohu. Astrologové je přiřazují jako šťastný kámen ke
znamením Štíra, Kozoroha, Býka, Blížence, Panny a Vah.
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PROČ JE ACHÁT VHODNÝM
DÁRKEM?
Snad nejčastější otázka, kterou dostávám ohledně drahých kamenů zní
takto: „Ty, který se již léta zajímáš o drahé kameny, řekni, který drahý
kámen je tvůj nejoblíbenější?“ Před mnoha lety, kdy mě poprvé
uchvátila tajemná krása drahých kamenů, podvědomě mě přitahoval
nejvíce achát. Tehdy jsem ještě nevěděl proč, ale teď už to dobře vím.
Achát totiž vyzařuje velmi silnou pozitivní energii a přispívá tak k naší
duševní pohodě a zároveň každý achát je Božím uměleckým dílem –
originálním abstraktním obrazem se zajímavou kresbou plnou různých
křivek a čar. Nejdříve jsem sbíral drobné acháty ze severních Čech, pak
jsem si kupoval tenké achátové destičky, ale pořád to nebylo ono. Pak
jsem zjistil, že achát rozřezaný mnohdy na osm, dvanáct ale i více
destiček, zákonitě vyzařuje jenom zlomek pozitivní energie.
Tak teď dávám přednost půleným celoplošně leštěným achátům
s geodou –dutinou vyplněnou zpravidla třpytivými krystalky křišťálů,
jejichž vyzařovaná pozitivní energie je největší. Mám za to, že pro svou
silnou pozitivní energii by achát neměl chybět tam, kde se vytváří různá
silová a elektromagnetická pole, tedy na pracovním stole s počítačem,
poblíž televizorů, radiopřijímačů a další elektrotechniky. Mnozí z Vás
pak budou achát spíše preferovat jako umělecké dílo a umístí jej
dekorativně v bytovém prostoru. Zejména dobře slouží jako originální
těžítko na psacím stole, pěkně se taky vyjímá na krbové římse a je-li
umístěn tak, aby odrazy plamenů ohně tančily na vyleštěné ploše
achátu, vytváří kouzelnou, magickou hru barev. Jak tedy vidíte, drahý
kámen achát je vhodným dárkem pro každou příležitost a uděláte jím
radost svým blízkým. S achátem do Vašeho života vstoupí krása
a pozitivní energie.
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Achát; foto: Philipp66
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TIP NA E-SHOP:

ART ŠPERKY

Získejte broušený kámen přesně pro Vás.


pravé broušené kameny



šperky s kameny



broušení podle Vašich představ

Navštivte www.artsperky.cz a snadno si vyberete.

web: www.artsperky.cz
facebook: @Artsperky
e-mail: info@artsperky.cz
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SAFÍR – DRAHÝ KÁMEN „CHRPOVĚ
MODRÉ BARVY“
Název tohoto drahého kamene je odvozen od řeckého slova sappherios
= modrý. Poněvadž je safír rovněž drahokamovou odrůdou korundu
bývá nazýván krásným ušlechtilým bratrem rubínu. Má tedy taky pouze
o stupeň nižší tvrdost než diamant a jeho jemnou chrpovou modř
vytváří příměsi železa a titanu. Nejstarším známým nalezištěm safírů je
ostrov Srí Lanka, další významné naleziště se nachází v Thajsku,
Kambodži a Indii. Velmi kvalitní evropské safíry se nacházejí taky
v naši zemi, a to na Jizerské Louce v severních Čechách. Na tomto
nalezišti byl dokonce v 16. století zřízen důl na těžbu drahých kamenů.
Pěkné vybroušené safíry z Jizerské Louky se nacházejí ve sbírkách
Národního muzea v Praze. Safíry jako velmi žádané drahé kameny
zdobí koruny nejednoho panovníka. Nejznámějším je snad safír sv.
Edwarda, připomínaný již roku 1042, který zdobí společně s dalším
velkým safírem zvaným Steward britskou královskou korunu. Velmi
hodnotné safíry najdete i na carské koruně Ruska a dva velké safíry jsou
ozdobou i naši Svatováclavské koruny. Safír je vhodným kamenem
proti nespavosti, snižuje krevní tlak, příznivě působí taky na ušní
nemoci. Je šťastným kamenem pro astrologická znamení býka, panny,
vah, ryb a vodnáře.
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Safír; foto: Sapphires

SMARAGD – DRAHÝ KÁMEN BARVY
„SVĚŢÍ JARNÍ LOUKY“
Název Smaragd je odvozen od řeckého slova Smaragdes = zelený
kámen. Smaragd je drahokamová odrůda berylu a jeho zelené zbarvení
„svěží jarní louky“ způsobuje příměs chromu. Jeho historicky nejstarší
naleziště bylo v oblasti Horního Egypta nedaleko Rudého moře, kde se
nacházely doly královny Kleopatry a krásné smaragdy zde byly těženy
již za dob faraónů. Po starých Egypťanech zde smaragdy těžily
i Řekové a Římané. Zdejší smaragd vybroušený do tvaru čočky
používal i nechvalně známý císař Nero, který jeho prostřednictvím
sledoval gladiátorské zápasy. Ve středověku tyto doly upadly
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v zapomnění a znovu byly objeveny v 19. století, dnes se však již
v dolech královny Kleopatry netěží.
Dalším velmi známým nalezištěm smaragdů je Kolumbie a Inkové je
těžili mnohem dříve než Kolumbus objevil Ameriku. Podle pověsti
vládce Aztéků Montezuma měl mít ve svém vlastnictví počátkem 16.
století smaragd o velikosti holubího vejce. Španělé se kolumbijských
dolů na smaragdy zmocnili v první polovině 16. století a společně se
zlatem a stříbrem smaragdy odváželi do Španělska. Kolumbijské
smaragdy jsou dnes součástí pokladů ve Španělsku. Jak je dobře známo,
mnoho korábů se zlatem, stříbrem i smaragdy ztroskotalo a mnozí
hledači pokladů na mořském dně zprvu považovalo surové smaragdy za
bezcenné úlomky skla. Největší sbírka smaragdů se nachází
v pokladnici tureckých sultánů v Istanbulu v paláci Topkapi. Pěkné
smaragdy jsou uloženy taky ve Přírodovědeckém muzeu ve Vídni a v
Národním muzeu v Praze. Smaragdy lze nalézt rovněž v Indii, Brazílii
i v Rusku na Urale. Smaragd vykazuje léčivé účinky při nadýmání, při
epilepsii, zmirňuje žlučníkové i jaterní potíže, může se používat i při
srdečních nemocech a žaludečních vředech. Astrologové jej přiřazují
k znamením býka, raka a lva.

Smaragd; foto: Géry PARENT
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TIP NA E-KNIHU:

BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ A BEZ
PAKÁRNY NENÍ VOJNA

Dvouletá základní vojenská služba v sedmdesátých letech 20. století,
v době tvrdé normalizace, nebyla vůbec jednoduchá. Důstojníci
vyžadovali po mužstvu kázeň a plnění rozkazů a politruci zase
prosazovali tu „správnou“ ideologii. Byla to rovněž mazácká vojna, ve
které vojíni prvního ročníku základní vojenské služby měli jen minimum
práv a spoustu povinností.

Více informací na:
www.kknihy.cz/bez-spojeni-neni-veleni/
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RUBÍN – DRAHÝ KÁMEN BARVY
„HOLUBÍ KRVE“
Rubín dostal název podle latinského slova rubeus = červený. Je
drahokamovou odrůdou korundu a jeho barvu od karmínově červené až
po nachovou, která dostala název „holubí krev“ způsobuje malá příměs
chrómu. Rubín je zároveň velmi tvrdým kamenem s tvrdostí jen
o stupeň nižší než diamant. Nejstarší známá naleziště rubínu jsou
z Horní Barmy. Písemné záznamy o zdejší těžbě rubínů pocházejí ze 6.
století, i když údajně se zde měly těžit již v době bronzové.
Další známá naleziště rubínů se nacházejí na Srí Lance, Thajsku,
Kambodži, Indii, Borneu a Madagaskaru. Nejkrásnější sbírky rubínů
jsou uloženy v klenotnicích indických knížat nebo v pokladu bývalého
íránského šacha v Teheránu. Rubín vynikající úrovně najdete i v
mineralogické sbírce Národního muzea v Praze. Rubín se pro svou
vysokou tvrdost a další důležité fyzikální zákony používá taky
v průmyslové výrobě. Dříve, ale taky dnes je na mnohých luxusních
hodinkách uvedeno, kolik rubínů zde, míněno jako ložisek v hodinovém
strojku, ve skutečnosti je. Průmyslové rubíny slouží taky jako vynikající
brusivo a leštivo a jsou taky hlavní součástí moderních generátorů
světla – takzvaných laserů. Rubín povzbuzuje životní optimismus,
dokáže posilovat srdce i krevní oběh a zmírňuje zrakové potíže. Je
přiřazován k astrologickým znamením štíra, berana a lva Podle legendy
rubín zajišťuje svým vlastníkům soužití v míru se všemi lidmi
a pokojný život. Když se člověk rubínem dotkne ze všech čtyř
světových stran svého domu, vinohradu a sadu, budou tyto chráněny
před požárem, krupobitím a neúrodou.
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Rubín; foto: Rob Lavinsky

KŘIŠŤÁL
Křišťál je zcela čistý krystalizovaný křemen úplně bezbarvý
a průhledný s tvrdostí 7 stupňů. Slovo krystal je odvozeno od řeckého
slova „crystallos“ a znamená led. Staří Římané včetně známého
přírodovědce Pliniuse staršího totiž považovali krásné sloupce křišťálu
z alpských nalezišť za zkamenělý led. Již od starověku jsou proslulá
naleziště křišťálu v Alpách v dutinách křemenných žil. Najdou se zde
občas i velké dutiny, které bývají nazývány křišťálovým sklepem.
Vyhledáváním a sbíráním křišťálu v Alpách se již mnoho století věnují
profesionální sběrači (stahler). Dnešními nejbohatšími nalezišti křišťálu
jsou Brazílie a Madagaskar, dalšími známými nalezišti jsou USA
a Německo. Křišťál býval, a mnohdy dodnes bývá, nezbytnou
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rekvizitou jasnovidců a věštkyň. Křišťálové koule slouží k vidění do
minulosti i předvídání budoucnosti. Křišťál je taky nejvhodnějším
minerálem k zhotovení pendlu (kyvadla). Křišťálu se přisuzují doslova
universální léčebné vlastnosti. Používá se při léčení vnitřních
i srdečních nemocech, při nevolnostech, závratích a taky bolestech
hlavy. Při zažívacích potížích se doporučuje pít takzvanou „křišťálovou
vodu“, tj. vodu, do které byl několik hodin ponořen očištěný krystal
křišťálu. O křišťálu se rovněž traduje, že chrání čistotu duše, přináší
radost a je také vhodný k meditacím, neboť zvyšuje duchovní sílu.
Astrologové jej přiřazují jako šťastný kámen ke znamením Kozoroha,
Lva a Blíženců.
Největší křišťálová koule byla vyrobena v Čině, má v průměru více než
30 cm. Římský přírodovědec a spisovatel Plinius starší, popsal, kterak
se křišťálové koule a čočky používaly k léčení v římské armádě.
Slunečními paprsky procházející křišťálem se římským vojákům
vypalovala zranění, která utržili v boji. Ve středověku zase kojící matky
pocházející z bohatších sociálních vrstev nosili křišťálové korále, aby
měly dostatek mateřského mléka. Křišťál je tedy velmi oblíbený drahý
kámen, který bývá využíván k mnoha účelům.

Krystalický křišťál; foto: Didier Descouens
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TIP NA E-KNIHY:

SÉRIE ANGLIČTINA PRO RADOST

Richard Ludvík žil víc než 2 roky ve Spojených Státech. Po návratu do
Čech, začal vyučovat angličtinu. Nejen pro své studenty, ale pro
všechny, kteří by se rádi domluvili anglicky v zahraničí, připravuje
studijní materiály.
Série e-knih Angličtina pro radost je zaměřená na zlepšení znalosti
anglického jazyka pomocí textů a rozhovorů. Na konci najdete všechna
slovíčka s výslovností speciálně upravenou pro Čechy. Série má tři eknihy podle obtížnosti (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí).
v každé knize si zábavnou formou procvičíte kolem 450 anglických
slovíček.

Více informací na:
www.kknihy.cz/ludvik/
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AMETYST
Ametyst je odrůdou křemene s příjemnou světle až tmavě fialovou
barvou a tvrdostí 7 stupňů. Jeho zbarvení je způsobeno stopovou
příměsí železa a při zahřátí na 250 stupňů se jeho fialová barva mění na
žlutohnědou. Ve starověku lidé věřili, že je ametyst ochraňuje před
opilstvím a díky tomu dostal své jméno z řeckého slova „amethyein“ =
nebýt opilý. Také ve středověku byl ametyst oblíbeným drahým
kamenem a to církevních hodnostářů, šlechticů i bohatých obchodníků.
Nejznámější a nejbohatší naleziště ametystu se nacházejí v Brazílii,
Uruguay a USA. Sytě zbarvené ametysty se nacházejí taky na
Madagaskaru. K tomuto drahému kameni se váže mnoho legend
a pověr. Ametyst tak například přináší velkorysost, zdraví, věrnost,
umožňuje moudrá rozhodnutí, pomáhá odstraňovat strach ze stáří
a samoty. Vykazuje léčivé účinky při cukrovce, podporuje imunitní
systém a působí příznivě na chronické nemoci. Je vhodným drahým
kamenem pro duchovní meditace. Astrologové jej přiřazují ke
znamením Štíra, Ryb, Berana a Panny.
Podle Bible byl ametyst zasazen taky do zdi nebeského Jeruzaléma.
V období Římské říše ti křesťanští biskupové, kteří byli zvoleni zároveň
římskými senátory, převzali fialovou barvu jako barvu svých rouch. Po
dlouhá a dlouhá léta byla fialová barva totiž spojována s vysokým
společenským postavením. Právě díky biskupům se ametyst stal
symbolem nebeských končin a církevní hodnostáři nosí prsteny se
zasazeným ametystem. Ametyst je rovněž talismanem námořníků, kteří
věří, že je ochrání na moři a přivede je bezpečně vždy zpět do přístavu.
Ametyst nosí taky vojáci a tento drahý kámen je má ochránit před
zraněním v boji a zajistit jim vítězství.
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Ametyst; foto: Didier Descouens

RŮŢENÍN
Růženín, drahý kámen s tvrdostí 7 stupňů má příjemnou růžovou barvu
v různých odstínech. Je to odrůda křemene a jeho zbarvení způsobuje
příměs manganu. Tento drahý kámen však nemiluje přímé světlo. Na
slunci totiž některé růženíny blednou a ztrácejí barvu, takže postupně se
mohou změnit v docela obyčejný šedý křemen. Pro šperkařské účely se
vybírají sytě zbarvené kusy růženínu a bývají z něj zhotovovány
náhrdelníky, brože a přívěsky, ale taky různé sošky a jiné ozdobné
předměty. Hlavní naleziště růženínu se nacházejí v Brazílii a na
Madagaskaru. Najdete jej taky v Indii, na Srí Lance a v USA.
Pro svou příjemnou růžovou barvu je růženín velmi oblíbený drahý
kámen přinášející ničím nepodmíněnou lásku. Má příznivé účinky při
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léčení srdečních chorob, odstraňuje skleslost mysli a je vhodným
kamenem při rekonvalescenci po přestálých nemocech. Jako „kámen
umělců“ ovlivňuje fantazii a tvůrčí myšlení. Je vhodným kamenem
zejména pro děti, neboť v nich vzbuzuje pocit štěstí a radosti ze života.
Astrologové jej přiřazují jako šťastný kámen ke znamením Býka a Vah.
Růženín dodává lidem radost ze života, tvůrčí sílu a rovněž upevňuje
přátelské a partnerské vztahy.

Růženín; foto: Feezo
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TYGŘÍ OKO
Tygří oko, vláknitá odrůda křemene s tvrdostí 7 stupňů a příměsí
hydroxidu železa je velmi působivý zlatohnědý drahý kámen se
zvláštním kolébavým třpytem a hedvábným leskem. První naleziště
tohoto drahého kamene bylo objeveno teprve v roce 1876 v Jižní Africe
v Azbestových horách západně od města Prisky. První kusy dovezené
do Evropy způsobily doslova senzaci a jeho cena byla velmi vysoká.
Tygří oko se stalo nejmódnějším drahým kamenem osmdesátých let 19.
století a bylo zasazováno do zlata spolu s diamanty.
Po první světové válce se na trhu objevilo velké množství tygřího oka
a jeho cena výrazně klesla. Z tohoto drahého kamene byly zhotovovány
těžítka a jiné ozdobné předměty. V dnešní době obliba tygřího oka
znovu stoupá a kameny bývají zejména zasazovány do zlatých prstenů
a přívěšků. Nejstarším a zároveň nejznámějším nalezištěm tygřího oka
je Jihoafrická republika. Tygří oko hřeje naše tělo a pomáhá nám
překonávat nachlazení. Zároveň zlepšuje koordinaci pohybového ústrojí
a zbavuje nás melancholie. Je šťastným kamenem pro znamení
Blíženců, Lva a Panny. Tygří oko je nádherně lesklý křemen
s hnědozlatými a žlutými proužky, které připomínají pruhování tygra.
Je dodnes oblíbeným drahým kamenem.

Minerál tygří oko, opracovaný tromlováním pro šperkařské účely; foto:
Photolitherland
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TIP NA E-SHOP:

OKOSHOP.CZ

Originální šperky vyráběné technikou Mokume Gane
Technika Mokume Gane: Stará kovářská technika, jejíž počátky lze
hledat v Japonsku. Kroucené, výřivé a vlnité obrazce v Mokume
připomínají damaškovou ocel. Mokume gane vzniká vrstvením různých
kovů. Používáno je stříbro, měď a její slitiny, ale i zlato, palladium atd.
Základem výroby Mokume Gane je spojení plátků různých kovů
v jednolitý blok, přičemž je zachována vrstvená struktura. Kombinací
různých technik (broušení, cizelování, rytí) je dosažen konečný vzhled
šperku.
Technikou Mokume Gane je možno vyrobit nekonečně mnoho
nejrůznějších vzorů, přičemž ani dva šperky nebudou shodné, nýbrž
jeden každý je jedinečný originál.
Damašková ocel: Dva druhy oceli spojené v jeden celek, který po
zpracování a proleptání vytváří charakteristické vzory - vířivé linie,
vlnovky, vrstevnice. Damascenská ocel používaná pro šperkařské účely
je nerezová a nevyžaduje zvláštní údržbu.

web: www.okoshop.cz
e-mail: okosteel@gmail.com
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OPÁL
Opál, drahý kámen s tvrdostí 5,5 – 6,5 stupňů vytváří mnoho druhů.
Drahokamovou hodnotu má jen drahý opál s duhovou měnou barev,
ohnivý opál zbarvený oxidy železa do oranžova až červena a taky
hialid, který je zcela čirou odrůdou opálu. Drahé opály se od starověku
až do 19. století těžily pouze v dolech na východním Slovensku
nedaleko Prešova v okolí obcí Dubník a Červenica.V těchto opálových
dolech v polovině 15. století pracovalo více než tři sta horníků. Proslulá
a bohatá naleziště drahého opálu v jižní Austrálii byla objevena až
v roce 1875. Nová naleziště opálu v Austrálii velmi potěšila anglickou
královnu Viktorii. Její veličenstvo pověřilo královské šperkaře výrobou
mnoha krásných opálových šperků a opál se tak stal velmi
vyhledávaným drahým kamenem. Drahý opál patří k tajemným
kamenům země a svou hrou duhových barev fascinuje člověka již od
starověku. Zejména staří Římané si drahý opál velmi oblíbili, poněvadž
prý přinášel štěstí.

ohnivý opál; foto: Didier Descouens
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Krása duhových barev drahého opálu
Záhada magické hry duhových barev drahého opálu byla vyřešena až
v polovině 20. století pod elektronovým mikroskopem. Drahý opál se
sestává z drobných kuliček a jejich prostorové uspořádání a vzdálenost
mezi nimi vytváří rozklad světla. Drahý opál svou proměnlivou barvou
symbolizuje mnohotvárnost našeho života. Kámen se užívá k léčbě
očních nemocí, leukémie a padoucnice a příznivě působí i na
onemocnění žaludku a střev. Astrologové jej přiřazují k znamením Ryb,
Raka a Berana.

DRAHÝ OPÁL Z DUBNÍKU
Drahý opál svou hrou duhových barev fascinuje člověka již od
starověku. Vyznačuje se dokonalou hrou barev, takzvanou opalescencí.
Ta je způsobena lomem paprsků bílého světla uvnitř kamenů. Drahé
opály se od starověku až do 19. století těžily pouze v dolech na
východním Slovensku nedaleko Prešova, ve Slánských vrších v okolí
obce Dubník. Proslulá a bohatá naleziště drahého opálu v jižní Austrálii
byla objevena až v roce 1875.
Drahý opál z Dubníku patřil mezi nejvyhledávanější drahokamy
světové aristokracie. Velkému zájmu se těšil zejména mezi členy rodiny
císaře Napoleona. Nejslavnější opál zvaný Trojský oheň byl oblíbeným
šperkem císařovny Josefíny. Největší opál jménem Harlekýn byl
nalezen v roce 1775 na dně potoka v obci Dubník. Harlekýn váží
607gramů, jeho cena byla stanovena na půl milionu amerických dolarů,
a dnes se nachází v Přírodovědném muzeu ve Vídni.
Těžba v Dubnických opálových dolech byla ukončena v roce 1922, ale
ložiska zdaleka nebyla zcela vytěžena a občas zde proběhne nová
pokusná těžba opálu, zatím však bez valného úspěchu. Zdejší opály si
můžete prohlédnout například v centru Prešova. Na severní straně
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náměstí, nazývaném Hlavní ulice, byly opály vloženy do ciferníku
hodin, které jsou umístěny na průčelí budovy hned vedle Mariánského
sousoší. V okolí dnes již zaniklé hornické osady Dubník se z dřívějších
bohatých opálových dolů zachoval labyrint zhruba 20 km chodeb a štol.
Severně od obce Červenica byla zpřístupněna štola asi 1,5 dlouhá štola
Viliam. Než se vydáte to této štoly, bude vám zapůjčen hornický plášť,
hornická lampa a přilba. Nezapomeňte si vzít dobrou a pevnou obuv.
V malém muzeu si můžete prohlédnout krásné, vybroušené drahé opály.
Mnozí turisté taky využijí možnosti za poplatek vyhledávat opály ve
vytěžené hlušině haldy u štoly Viliam. Musí si však takovéto hledání
opálů předem rezervovat. Někteří mají takové štěstí, že si sebou
odnesou nějaký ten vlastnoručně nalezený drahý opál.

AKVAMARÍN
Akvamarín je odrůdou berylu barvy světlomodré až modré, někdy taky
lehce modrozelené s tvrdostí 7,5 až 8 stupňů. Jeho název pochází
z latinských slov aqua = voda a marina = mořská.
Akvamarín má barvu moře i modré oblohy a jeho pozitivní energie
působí na naše duše z nekonečných vesmírných dálek. Je drahým
kamenem mystiků a lidí, kteří touží dosáhnout duševní čistoty.
Akvamarín bývá taky proto často usazován do středu církevních
monstrancí. Je vhodným kamenem k meditacím, neboť přináší
spokojenost, mírní podráždění i agresivitu a vyrovnává a uvolňuje stavy
deprese. Jeho nejznámější naleziště se nacházejí v Brazílii, na Urale,
Madagaskaru, Indii a Srí Lance. V dřívějších dobách se kvalitní
drahokamové kusy akvamarínu nacházely rovněž u nás v živcových
lomech v okolí Písku. Akvamarín působí blahodárně při onemocnění
dýchacích cest, na uvolnění strnulé šíje a při poruchách činností žláz.
Akvamarín rovněž mírní kašel i astmatické stavy. Příznivě působí i na
onemocnění jater a kožní choroby. Astrologové jej jako šťastný kámen
přiřazují k znamením Vodnáře, Ryb, Blíženců a Vah.
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Akvamarín; foto: Rob Lavinsky
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TIP NA E-KNIHU:

POHÁDKY O ČARODĚJÍCH

Pod starým hradištěm sídlí velká moc i temné zlo. Když se za bouře dva
pasáčci propadnou pod zem, stanou se z nich čarodějové.
Zatímco dobrosrdečný Akir chce pomáhat lidem, Dekel touží ovládnout
království. A Tamae, nejmocnější kouzelnice vůbec, ukrývá nebezpečné
tajemství. Mocní nesmrtelní tráví čas každý po svém, jejich cesty se
však nakonec osudovým způsobem protnou.
Vítejte ve Světě čarodějů, kde si užívají zasloužený důchod Baba Jaga
i Kostěj Nesmrtelný, král Rudolf vloží do uměleckých sbírek celou duši
a třeba Othello nenaslouchá jedovatým řečem a používá zdravý rozum.

Více informací na:
www.kknihy.cz/pohadky-o-carodejich/
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JANTAR
Jantar je kámen organického původu, je to vlastně třetihorní zkamenělá
pryskyřice stará 40 až 50 miliónů let. Jantar, tento medově zlatý, snadno
opracovatelný kámen z pobřeží Baltského a Severního moře byl oblíben
a velmi ceněn již ve Starověku. Řekové jej nazývali elektron = sluneční
svit a Jantarová stezka, která spojovala Pobaltí se středozemím vedla
i územím Moravy. Český název jantar je odvozen pravděpodobně od
litevského slova „gintaras“.
Jantar lze nalézt v podobě hlíz, valounků a zrn a občas se v něm
nacházejí i drobní živočichové a rostliny. Jeho hlavní naleziště jsou, jak
jsme již uvedli, na pobřeží Baltského a Severního moře, lze jej najít
taky v Barmě, Kolumbii a Dominikánské republice. Základním
charakteristickým odstínem jantaru je sice medově zlatá barva, ale jsou
známy i jiné barevné odstíny. Tyto poměrně vzácné jantary mají
fialovou, oranžovou, žlutou zelenou, modrou a černou barvu. Šperky
z těchto odstínů jsou velmi žádané, zejména pak zelené a modré jantary.
V léčitelství je jantar vysoce ceněn pro velké množství sluneční energie,
kterou je nabit. Je vlastně takovým universálním léčivým kamenem.
Tak například má léčivé účinky na dýchací cesty, pomáhá při astmatu,
bronchitidě, při léčbě srdečních onemocnění, při poruchách žaludku
a střev i při nemocech žlučníku a močového měchýře. Astrologové jej
přiřazují ke znamením Panny, Blíženců a Lva.
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Surový jantar na žule; foto: Lämpel
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JANTAR BÝVÁ NAZÝVÁN „ZLATEM
BALTU“
Jantar, to je zkamenělá pryskyřice pravěkých borovic. Zhruba před 50
milióny let byly pravěké borovicové lesy východního Baltu zaplaveny
mořem. Zkamenělá pryskyřice, jantar pak byl vyplaven z půdy
a postupně se usazoval v naplaveninách na jihovýchodním pobřeží
Baltského moře.

Jantarová stezka
Jantar byl vysoce ceněn již ve starověku. V období Římské říše vedla
proslulá Jantarová stezka od ústí řeky Visly do Baltského moře, přes
naši Moravskou bránu k Vídni a dále do Středomoří. Za Jantar se tehdy
platilo stříbrem a zlatem a zvlášť pěkné kusy jantaru dosahovaly
hodnoty drahých kamenů. Vždyť ono to taky nebyla žádná maličkost,
přepravit jantar přes území porostlé pralesy s močály, na kterém
pobývaly bojovné kmeny, až do Římské říše.
Kolik má jen jantar odstínů žluté barvy. Jantar je světložlutý, zlatistý,
medový, hnědožlutý i hnědé barvy. Je průsvitný až průhledný většinou
s matným, ale i smolným leskem. Máte-li štěstí, můžete ještě dnes najít
zejména na polském pobřeží kousek jantaru, který bývá vítaným
suvenýrem. To je panečku jiný úlovek, než nasbírané mušličky na
pobřeží. Zvlášť cenný je jantar s inkluzemi pravěkého hmyzu nebo
s kousky pravěkých rostlin, nebo jantar fialový, zelený, modrý a černý.
Dnes se jantar získává hlavně lovem sítěmi, nebo taky povrchovým
dolováním.

Jantarové šperky
V přístavech, městech a městečkách jihovýchodního Baltu, od Německa
po Estonsko, si lze jantar zakoupit. Levnější jantar se prodává jako
suvenýr, a jsou to nejrůznější přívěsky a drobné plastiky. Z jantaru se
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zhotovují taky šperky, ať již náramky, náhrdelníky, náušnice, nebo
prsteny, mnohdy zasazené do zlata a stříbra. Při nákupu jantarových
šperků se držte tohoto základního pravidla: Nakupujte jej pouze
v klenotnictvích nebo kamenných obchodech. Jinak by se vám taky
mohlo stát, že byste si zakoupili bezcennou napodobeninu jantaru,
umělou pryskyřici. Taky v mnoha našich klenotnictvích najdete pěkné
kolekce jantarových šperků. Ať již si zakoupíte jantarový suvenýr, nebo
šperk, budou vám připomínat půvabnou mořskou krajinu
jihovýchodního Baltu.

TIP NA WEB:

ART9.CZ

On-line magazín Art9 je zaměřen na informace o kultuře, umění
a cestování. Naleznete zde nejen aktuality a zajímavosti, ale i recenze ze
světa filmu či literatury.
Art9 nabízí i prostor pro vaše tématické články.

web: www.art9.cz
facebook: @art9.cz
e-mail: info@art9.cz
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TYRKYS
Drahý kámen modro až modrozelené barvy s tvrdostí 5-6 stupňů, jehož
jméno je odvozeno od perského slova fizura = kámen vítězství a štěstí.
Drahé kameny se k nám dostávaly z Turecka, odtud i český název
tyrkys, tedy turecký kámen. V barvě tyrkysu se spojuje nebeská modř
a zeleň naší Země. Peršané podle nebesky modrého tyrkysu
předpovídali počasí pro následující den. Zářivě modré zbarvení tohoto
drahého kamene pozorované ráno, znamenalo krásný a šťastný den.
Dokonce dnes obyvatelé mnoha zemí Středního vetkávají korálky
tyrkysu do hřív a oháněk tažných zvířat, jako jsou velbloudi, muly
a voly, aby jim přinášely štěstí na cestách.

krystaly tyrkysu společně s pyritem; foto: Parent Géry
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Tyrkys je kamenem přátelství
Kámen má přirozenou schopnost přitahovat z vesmíru pozitivní energii,
bývá označován za ochránce ctnosti a taky zaručuje spolehlivost
a přátelství. Nejlepší naleziště tyrkysu se nachází v Iránu, další bohatá
naleziště jsou v Afgánistánu, Mexiku, USA, Číně a Austrálii. Tyrkys
bývá doporučován při onemocněních horních cest dýchacích
a onemocnění plic. Působí taky proti toxickým látkám a zabraňuje
nadměrnému hubnutí. Vykazuje léčivé účinky při očních onemocněních
a pomáhá napravovat vady řeči. Astrologové jej přiřazují ke znamením
Vodnáře a Ryb.

PERLA
Perly jsou vzácným darem moře, jsou mořským produktem z uhličitanu
vápenatého. Perly vznikají v mušli perlorodce, do níž proniklo cizí
tělísko, zpravidla zrnko písku. Perlorodky obklopí toto tělísko perletí
a vzniká třpytivá perla. Perly mají barvu bílou, krémovou, růžovou,
stříbřitou, zlatavou i šedou a zdobí nejedny korunovační klenoty včetně
českých korunovačních klenotů. Perlová čelenka a náhrdelník z pravých
perel bývají opravdovým šperkařským skvostem. Perly zdaleka nejsou
pouze kulaté, ale bývají i nejrůznějších tvarů. Mnozí historici právě od
portugalského slova barocco = křivá perla odvozují baroko jako
stavební sloh a vůbec životní styl 17. a 18. století. Hlavní naleziště perel
jsou v Perském zálivu, Oceánii a Karibiku.
Kromě mořských perel rozeznáváme taky perly říční a říční perlorodky
se až do 20. století často nacházely i v našich řekách, zejména pak na
řece Otavě. V současné době se mořské a říční perlorodky chovají taky
uměle. Zvláštností města Horažďovic byly perlorodky chované
v rameni řeky Otavy, zvaném Mlýnská stoka. Perlorodky byly loveny
v 15. a 16. století, jejich ekonomický chov začal rokem 1775. Za
velkého sucha bylo tehdy přeneseno na 12 tisíc škeblí do Mlýnského
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náhonu, kde se jim v nehluboké, čisté a mírně proudící vodě dobře
dařilo. Perlorodky se lovily vždy po pěti až deseti letech. Na břehu se
opatrně otvíraly a vybíraly se z nich perly. Ty bývaly v různých
velikostech a jakosti, přičemž v ne každé perlorodce byla perla. V roce
1867 se například našlo 30 velkých a 130 menších perel. Zejména
znečištěním říční vody zde chov perlorodek upadal, až po druhé světové
válce pak zcela zanikl. Perly mají vysoký obsah vápníku a léčitelství
bývají tedy používány při jeho nedostatku. Za tím účelem je vhodné
nosit perlový náhrdelník. Astrologové přiřazují perly ke znamením
Raka, Ryb, Vah a Kozoroha.

Náhrdelník z bíle zbarvených perel; foto: tanakawho
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TIP NA E-KNIHU:

LOVEC VĚNA

Dva roky po konečné porážce Napoleona se panství Fallstone ocitne
opět v krizi, a Fergusson Fleming, baron z Fallstone, hledá cestu, jak se
z finančních problémů dostat.
Madelyn je dívka z dobré rodiny, která si zakládá na rodinném jménu
i společenských konvencích, ale rozhodne se dát lásce přednost před
vším ostatním.
Prchá z domu, aby se mohla vdát za tajného snoubence, ale svatba je
jen začátek a před Madelyn náhle stojí otázka jak, a zda vůbec, dokáže
žít s tím, koho si vzala.

Více informací na:
www.kknihy.cz/lovec-vena/
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STŘÍBRO
Stříbro, tento bílý kov se třpytivým šedobílým leskem se těší velké
oblibě již od dávných dob. Těžba stříbra je o něco mladší než těžba
zlata, první archeologické nálezy stříbra jsou staré přibližně 4000 let.
Stříbro se taky v přírodě vyskytuje hojněji než zlato, a proto je jeho
cena nižší. Čisté stříbro je v přírodě vzácnější než zlato a krystalizuje ve
formě plíšků, různě zkroucených drátků a hrudek. Největší doly na
stříbro ve starověku otevřeli Féničané ve Španělsku. Ve středověku
byly bohaté naleziště stříbra objeveny v Německu a taky Čechy díky
stříbru patřily ve středověku k nejbohatším zemím Evropy.

Přírodní stříbro; foto: Teravolt
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Stříbrné flotily z jiţní Ameriky
V 16. století však taky záplavu stříbra do Evropy dovážely z jižní
Ameriky Platas flotas – stříbrné flotily, což vedlo k velkému snížení
ceny stříbra a poklesu jeho evropské těžby. Ze stříbra se razí mince,
slouží k výrobě šperků a drahých předmětů. Dnes se rovněž využívá
jeho vynikajících fyzikálních a chemických vlastností v technické
výrobě. Již od starověku se stříbro taky využívá k takzvanému stříbření
vody. Ve vodě totiž stříbro vyvolává slabou chemickou reakci a dodává
jí antibakteriální účinky. Však také mnohé moderní léky mají značný
obsah stříbra a jeho sloučenin. Stříbro zpomaluje proces stárnutí,
aktivizuje síly organismu, léčebně působí na močové ústrojí. Podporuje
taky meditaci a pomáhá rozvíjet představivost, odhodlanost
a cílevědomost.

ZA ČESKÝM STŘÍBREM
Stříbro je velmi oblíbený drahý kov a zejména mladé dívky dávají
přednost stříbrným šperkům, před šperky zlatými. V mnoha
domácnostech se uchovává takzvané ,, rodinné stříbro“, sestávající
většinou ze stříbrných šperků, několika stříbrných mincí, ze sady
stříbrných lžící, popřípadě dalších stříbrných ozdobných předmětů. Ve
dvou našich kostelích se nacházejí opravdu skvostné stříbrné oltáře.
První z nich je oltář sv. Jana Nepomuckého, v chrámu sv. Víta, sv.
Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě. Druhý nádherný stříbrný
oltář je hlavní oltář Panny Marie Svatohorské, v kostele Panny Marie,
na Svaté hoře u Příbrami.
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První významné naleziště stříbra u nás
bylo v okolí Jihlavy
První významné naleziště stříbra u nás, bylo objeveno počátkem 13.
století v okolí Jihlavy. V první polovině století byla již Jihlava bohatým
královským městem a razily se zde taky stříbrné mince. V jihlavském
muzeu Vysočiny, na Masarykově náměstí, je jedna z expozic věnována
„ Dolování stříbra a mincování v Jihlavě.

Kutná Hora je městem stříbra, razily se
zde proslulé praţské groše
Koncem 13. století byly objeveny bohaté naleziště stříbra v Kutné Hoře.
V této době Kutná Hora produkovala celou jednu třetinu stříbra
vytěženého v Evropě. V roce 1300 se zde začaly razit proslulé pražské
groše, které se razily z kutnohorského a později i jáchymovského stříbra
dlouhých 247 let, až do roku 1547. A byla to pořádně „tvrdá měna“
,vítána po celé Evropě. V době své největší slávy se v Kutné Hoře těžilo
až 20 tun stříbra ročně. Z takového množství stříbra se dalo vyrazit
okolo 5 milionů pražských grošů.
Císař Karel IV. zejména díky kutnohorskému stříbru nechal postavit
Karlův most, pražské Nové Město, Karlštejn a řadu dalších staveb.
V Českém muzeu stříbra na Hrádku v Barborské ulici v Kutné Hoře
jsou umístěny expozice „ Město stříbra“ a „ Cesta stříbra“, jejíž součástí
je i návštěva středověkého stříbrného dolu.

Jáchymovské tolary daly název
americkým dolarům
Počátkem 16. století byly objeveny vydatné zásoby stříbra taky v okolí
Jáchymova. V Jáchymově se začaly razit masivní stříbrné mince, které
podle údolí Thal, kde bylo stříbro objeveno, dostaly název tolary.
A právě z jáchymovských tolarů byl později odvozen název amerických
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dolarů. Pro vaši představu od počátku 16. století, kdy začali razit
stříbrné mince hrabata Šlikové, až do roku 1547, kdy převzali ražbu
mincí Habsburkové, bylo v Jáchymově vyraženo okolo 3,2 milionů
tolarů a 22 milionů pražských grošů.
S památkami na zdejší dolování stříbra se můžete seznámit v muzeu,
v renesančním domě, Královské mincovně Jáchymov, na náměstí
Republiky.
V menší míře se dolovalo stříbro i v dalších našich nalezištích, jak je
ostatně patrno z názvu některých obcí a měst, například Stříbrník,
Stříbrnice, Stříbrná Skalice, Stříbrné Hory, nebo Stříbro.
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TIP NA E-KNIHU:

OSUDY VÁLKOU ZMĚNĚNÉ

Svět kolem nás je plný příběhů. Některé jsou veselé, jiné smutné, mnohé
k zamyšlení nad lidskými osudy. Některé příběhy si zaslouží oprášit
mnohaletý prach, který se na nich usadil, a oslovit další generace, pro
které již doba není aktuální a již těžko představitelná. Těžká doba
válečného a poválečného období odkryla nejutajovanější vlastnosti
a ukázala charaktery lidí v kritických situacích. Přinesla zrady, křivdy,
a objevila velké i malé hrdiny.
Kniha obsahuje 12 příběhů, které se opírají o skutečné historické
události ovlivněné druhou světovou válkou. Ač jsou jednotlivé příběhy
různorodé, od osudů židovských dětí, válečné atmosféry v české zemi,
vztahů s americkými vojáky i poválečných vztazích s němci, kniha tvoří
jeden propojený celek, který reflektuje lidské chování v těžkých dobách.

Více informací na:
www.kknihy.cz/osudy-valkou-zmenene/
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ZLATO
Zlato sice zařazujeme mezi kovy, ale současně je i prvkem, jako
například diamant. Již odpradávna byl tento zlatý kov vysoce ceněn.
Zlato bylo symbolem moci a bohatství. Zlato objevili staří Egypťané
a začali jej zpracovávat přibližně před 6000 lety. Zlato najdeme na celé
naší planetě, ovšem ve velmi mizivých koncentracích. Jen tam, kde je
jeho koncentrace vyšší se zlato těží.

Zlaté krystaly; foto: Alchemist-hp

Zlato je stabilně nejcennějším a nejvíce
uznávaným drahým kovem
Kolik jen bylo napsáno románů o prospektorech a zlatokopech z období
„zlaté horečky“ v 19. století v Kalifornii a na Aljašce. V současné době
se hlavní naleziště zlata nacházejí na Aljašce, Sibiři, JAR a v Austrálii.
Zlato se užívá při ražení mincí, k výrobě šperků, ale taky třeba
v zubním lékařství a řadě technických oborů. Pro svoji nespornou
schopnost ničit bakterie je součástí mnoha farmaceutických přípravků.
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Zpomaluje proces stárnutí organismu, zvyšuje jeho obranyschopnost,
podporuje léčbu nemocí plic a hrtanu. Zlato dodává pocit síly
a potlačuje deprese, rovněž podporuje meditaci a aktivizuje kreativitu.
Zlato taky nepodléhá žádným významným cenovým výkyvům
a módním vlnám a od starověku až po současnost je stabilně
nejcennějším a nejvíce uznávaným drahým kovem.

ZA ČESKÝM ZLATEM
Je jen málo žen, které nevlastní ani kousíček zlata. Vždyť v naší zemi je
tradice dávat zlaté náušnice děvčátkům přímo do kolébky. Další zlaté
šperky ženy dostávají při nejrůznějších slavnostních příležitostech, nebo
si je kupují prostě samy. Také někteří muži nosí na krku zlatý řetízek
a pokud jej nemají, tak zase třeba mají v ústech nějakou tu zlatou
korunku. Ruce mnohých žen a mužů pak zdobí zlaté snubní prsteny.
Zlato bylo vždycky symbolem moci a bohatství. Jihoameričtí indiáni
však měli pro drahé kovy taky poetické názvy: Zlato nazývali „potem
slunce“ a stříbro „slzami měsíce“.

Zlatonosná řeka Otava a Keltské
duhovky
V naši malé zemi byla vydatná naleziště zlata a stříbra. Již před více než
dvěma tisíci lety Keltové na řece Otavě rýžovali zlato. Ze zlata pak
razili mince, takzvané duhovky. Proč právě duhovky? V dřívějších
dobách nacházeli lidé občas na polích zlaté keltské mince, vyplavené na
povrch deštěm. Domnívali se, že peníze popadaly z duhy, a odtud název
duhovky. Ještě ve středověku se na řece Otavě a jejich přítocích
rýžovalo zlato a v okolí města Kašperských Hor se taky těžilo.
Z Kašperských Hor se můžete vydat naučnou stezkou „Cestou
zlatokopů“ do Amáliného údolí na Zlatém potoku, kde se nacházejí
památky na dolování zlata.
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Zlato z Jílového u Prahy
Ve středověku bylo taky objeveno evropsky významné naleziště zlata
v Jílovém u Prahy, při řece Sázavě. V roce 1325 za vlády českého krále
Jana Lucemburského se v Jílovém začaly razit první české zlaté mince,
a české dukáty se zde razily až do poloviny 18. století. V městském
muzeu, v domě zvaném Mince, v dolní části Masarykova náměstí je
umístěna mimo jiné expozice Zlato v České republice. Je věnována
těžbě zlata v českých zemích od nejstarší doby po 20 století. S dalšími
památkami na dolování zlata se můžete seznámit na naučné stezce
„Jílovské zlaté doly“.

Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách
V Jeseníkách, v okolí města Zlatých Hor, bylo taky od 13. století
rýžováno a později dobýváno zlato. V městském muzeu ve Zlatých
Horách, na náměstí Svobody, je umístěna expozice věnována zdejší
těžbě zlata. V údolí Ztracených štol, na říčce Olešnici se nachází
hornický skanzen. Jsou zde postaveny zajímavé repliky zlatorudných
mlýnů ze 14. století, které sloužily ke zpracování zlata.
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