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Od prostého vlastnoručního sbírání a výměny s přáteli 
či na burzách se od 90. let minulého století stále více pro
sazuje vysoká komercionalizace sběru minerálů a ruku 
v ruce s tím se zprvu jen vzácně začaly objevovat poku
sy s prodeji zatajených slepených krystalů či krystalů vle
pených na podložky, případně jiné úpravy, které nejsou 
vždy právě korektní. V posledních cca. 15-20  letech 
se ale stávají velkým problémem podvodné pokusy, ně
kdy značně primitivní, ale nověji stále více sofistikované, 
které již neprovádějí jednotlivci, ale dobře vybavené fir
my. Zejména laici, milovníci všeho krásného a začínají
cí sběratelé se nemohou dostatečně dobře orientovat

v široké škále různých úprav minerálů, které hraničí ně
kdy s vyloženými snahami obelstít zákazníka. Vzhledem 
k tomu, že problém nemizí, ale stále narůstá a nespoko
jených, podvedených návštěvníků mineralogických burz 
(ale i některých obchodů) je již celá řada, což renomé 
našemu krásnému hobby velice škodí, rozhodli se autoři 
v následujícím dvojdílném článku upozornit na případy, 
které jsme z naší praxe zaznamenali, případně na které 
nás někdo jiný upozornil. V zahraničí již byla publiková
na na toto téma řada prací. V domácí literatuře je tento 
neblahý fenomén ovšem zcela opomíjen.

V první části uvedeme jednotlivé kategorie úprav

Podezřelé ukázky na mnichovské burze. Z indických dílen pochází občas viděné dolepené opracované fluori
tové koule v předvrtaných otvorech v matrix (křemen, zeolity). Foto: J. Kutý
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Odpadlé a dodatečně na matrix dolepené krystaly wulfenitu z Maroka. Foto: J. Kutý

a podvodných jednání v samotné mineralogii (mezi sbír
kovými nerosty). Druhá, navazující, část bude věnová
na gemologické problemctice (drahé kameny), kde jsou 
úpravy surovin i hotových vybroušených kamenů na špič
kové profesionální úrovni a mnohé úpravy jsou poplatné 
módě a přáním zákazníků.

Lepení vzorků (dolepování odpadlých částí 
a přitmelování krystalů na podložky)

V této kategorii se zmíníme o pokusech zachránit vzo
rek, který se nám při úpravě rozpadl nebo z něj vy
padl důležitý krystal a ten následně na své původní 
místo vlepíme zpět. Tyto úpravy lepením jsou považo
vány velkou částí sběratelů za tolerovatelné, ovšem 
pouze tehdy, když je na toto potenciální kupec jasně 
upozorněn. Někdo se s tímto detailem v klidu smíří, 
existují však sběratelé, kteří ve své sbírce žádný lepe
ný vzorek nestrpí a zatajením této skutečnosti se cítí 
velmi podvedeni.

Zcela jiný případ, který již lze brát jako podvodný, 
je, když potkáme slepené části, které k sobě původ
ně evidentně nepatřily a jsou mnohdy navíc doplněny

o vytmelení chybějících částí tmely, cementem, beto
nem, sádrou apod.

Velmi častými podvody, které lze pozorovat zejména 
u velmi drahých nerostů (topazy, akvamaríny, barevné 
turmalíny), ale i jiných vzácných minerálů, jsou původně 
volné krystaly vlepované do předvrfaných otvorů v ori
ginální matrix (na nepůvodní místa). V tomto případě 
se vzorek výrazně zhodnocuje (volných krystalů je vždy 
více než těch Zachovalých na podložkách a jsou také 
značně levnější) a vzhledem k často podstatným ceno
vým rozdílům je takto „upravený" vzorek již regulérně 
brán jako podvodné jednání, pokud je tato úprava za
tajena.

Vlepování krystalů do podložek mateřské horniny (ma
trix) se stalo v posledních letech přímo průmyslovým od
větvím. Podložka se frézuje na CN C stroji, kdy je zá
kladna krystalu současně laserově skenována. Vzniklé 
osazení pro krystaly je tak přesné i na méně než desetinu 
milimetru. Až při prohlížení pod mikroskopem je patrné, 
že dutina se vsazeným krystalem má poněkud volnější 
prostor, což bývá zejména patrné v rozích krystalu. Krys-
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taI tedy není s horninovou podložkou srostlý. Vzhledem 
k tomu, že krystal je pak do podložky vlepen, mohou 
být patrné, například pod UV světlem, zbytky lepidla či 
tmelu. Takto byly například před lety vystaveny vynika
jící vzorky akvamarínů, topazů a barevných turmalínů 
na podložce i v jedné pražské galerii. Tato úprava se 
většinou používá u vynikajících vzorků, neboť je technic
ky náročná a drahá, cena vzorku na podložce se však 
zmnohonásobí a tím se náklady vrátí.

Druhý z autorů měl vzácnou příležitost vidět na jedné 
burze „rumunský unikát", kde na běžné rudní podložce 
byly pod stejným úhlem přitmeleny na vlas stejné (nejspí
še odlévané z formy) asi deset centimetrů dlouhé čiré, ale 
plastové žezlové křemeny! Rumunští „sběratelé" nabízeli 
např. také krásné vzorky ryzího zlata (hliníkové plechy 
nastříkané zlatou barvou), které bylo vlepeno do spár 
průměrných rudních vzorků.

Zejména u vzorků některých minerálů z Maroka bý
vají jednotlivé vypadané krystaly dolepovány, případně 
i dobarveny, aby byl vzorek bohatší a hezčí. Například 
poměrně vzácný minerál wulfenit z lokality Mibladen vy
tváří tence tabulkovité, jasně oranžové krystaly. Tyto jsou 
velmi křehké, a tak jich při dobývání vzorků značná část 
z podložky odpadne. Místní kutači je pečlivě posbírají

a dolepí na vzorek tak zručně, že ani s lupou nelze lepení 
zjistit. V současné době je většina vzorků wulfenitu z této 
lokality více či méně dolepovaná. Lepidlo bývalo patr
né pod UV lampou, ale poté, co zkušenější kupci začali 
zkoumat vzorky pod UV, tak si místní vytipovali lepidlo, 
co v UV nesvítí. Jedinou možností, jak dnes dolepované 
vzorky zjistit, je vložit je do nádoby s acetonem na dně 
a nechat je v koncentrovaných parách acetonu hodinu 
či dvě, aby se lepidlo uvolnilo. Bude to fungovat asi do 
té doby, než Maročané najdou lepidlo, co se nedá ře
dit acetonem...

Velmi podobným případem bylo zaznamenané čas
tější využití volných krystalů stefanitu z těžby v podzemí 
Jáchymova, kde velmi tvrdý rohovcový křemen způso
boval časté vypadávání krystalů ze svých dutin. Někteří 
podnikaví sběratelé tyto vypadané krystaly dolepovali 
do volných dutin. Tyto dolepené krystaly se v té době 
daly snadno identifikovat UV lampou, neboť lepidlo vy
kazovalo fluorescenci.

Na zahraničních burzách byly u rumunských obchod
níků zjištěny i osmistěny fluoritu z čínské lokality Xiang hu- 
aling dolepené na rumunské rudní podložky.

Zmíněné dolepování však bude patrně širším problé
mem, než by se zdálo, protože většina mineralogů vždy
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Vypreparované krystaly berylu z Maršíkova. Dva jsou originálně rostlé na podložce, čtyři jsou dodatečně 
dolepené. Foto: J. Kutý

Drúza křemene pokrytá chloritem. Lokalita Krásné u Šumperka. Jde o kompletní montáž vzorku. Foto: L. Křesina
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Srovnání přírodního citrínu (krystal vlevo na snímku) a přepáleného z ametystu (krystal vpravo). Foto: J. Kutý

dává přednost vzorkům minerálů na podložce nežli vol
ným krystalům. Například technologie těžby diamantů 
všude na světě v podstatě vylučuje možnost nálezu dia
mantu přímo v matečné hornině, kimberlitu. Takže pokud 
se vzácně někde na burze objeví diamanty v hornině, tak 
je vždy potřeba zpozornět, ovšem na bohatých připovr- 
chových výskytech při prospekčních pracích nelze takové 
vzácné nálezy vyloučit.

Zcela čerstvým případem, který způsobil velkou disku
zi mezí sběrateli nerostů na facebooku, je podzimní afé
ra jednoho domácího sběratele s dolepovanými krystaly 
na podložkách. Takto „upravených" vzorků byla zjištěna 
celá řada a mezi dokázanými montážemi byly např. be- 
ryly, křišťály a almandiny. Vzorky byly buď obohaceny 
o další krystaly na matrix, mimo těch pravých, nebo šlo 
o dolepované a zaretušované matrixové vzorky. Tento 
nešvar z ciziny dorazil tedy, bohužel, i na domácí půdu.

Úpravy zabarvení zahříváním nebo vysta
vením radiačnímu záření nebo ultrafialovým  
paprskům

Některé záhnědy po ozáření UV světlem změní bar

vu na žluté citríny. Zde se vlastně napodobuje přírodní 
proces v rychlejším režimu, neboť na některých lokalitách 
iukto vznikají ze záhněd citríny, pokud leží delší dobu na 
povrchu a jsou vystavené slunečnímu záření. Citrín však 
lze „vyrobit" i z ametystu - vypálením, což se již však 
za korektní postup nepovažuje a jen výjimečně na tento 
fakt bývá zákazník jasně upozorněn. Nejčastějí bývají 
takto prodávány vypálené citríny z brazilského ametys
tu, potkat je lze téměř na každé burze. Bývají charakte
ristické nejčastěji sytou barvou, až do oranžových tónů.

Naopak některé křemeny a křišťály po radioaktivním 
ozáření v reaktoru získají zprvu žlutou barvu citrínu, při 
delším ozáření vzniknou záhnědy, až moriony. Opět ne
jde o korektní úpravu minerálu a prodejce by na ni měl 
upozornit.

Podobně některé bílé a čiré baryty získají po ozáře
ní UV zářením (či po delší době na slunci) namodralou 
barvu. Vzhledem k tomu, že k tomuto procesu může do
jít i v přírodních podmínkách, nemusí být takto zbarvený 
nerost považován vždy za podvod.

Přírodní chalkopyrit se působením vzduchu a vlhkosti
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Morion vzniklý radioaktivním ozářením křišťálu. Arkansas, USA. Foto: J. Kutý

na povrchu postupně přirozeně mění na minerál cove- 
llin, který mívá pestré modré a fialové náběhové barvy. 
Prodejci chalkopyritu občas napomohou povařením ve 
vodě, působením přehřáté páry atp. Vzorky covellinu 
jsou pak pestřejší a prodejnější.

Další úpravy se používají u tzv. „tygřího oka", které se 
vyznačuje zvláštním přelévavým efektem a hedvábným 
leskem. Jeho zahřátím vzniká červenohnědé, tzv. „býčí 
oko", které je v přírodě v podstatě raritní. Značná část 
všemožně jinak zabarvených kamenů s efektem „koči
čího oka", ať již tromlovaných či jinak zpracovaných, 
bývá skleněná. Další údaje poskytne druhá, gemologic- 
ká část této práce.

Dodatečně chemicky dobarvované nerosty
Zcela zvláštní kapitolou je dobarvování nerostů pomo

cí různých chemických roztoků nebo kontaktem s barvící 
látkou. Ze sběratelského hlediska lze jmenovat zejména 
dodatečné dobarvování některých nerostů, kdy se labo
ratorně napodobuje proces probíhající i v přírodě. Lze se 
tedy setkat s některými porézními nerosty, které umožňují 
snadnější dodatečné dobarvení, jako jsou karbonáty. Ty

se namočí do barvících roztoků a po krátké době se pů
vodní bezbarvý nerost takto obarví. Jde např. o dobarve- 
né kalcity, aragonity, magnezity apod. (převažují zelené 
a modré úpravy). Dnes již zcela primitivními snahami je 
obarvit obecné opály razítkovými barvami. Takový pří
pad byl naštěstí ojediněle zaznamenán v první polovině 
80. let minulého století i na burze v Tišnově. Stále velmi 
častá je na trhu nabídka dodatečně obarvených achátů, 
zejména těch z Brazílie. Tomuto problému bude věno
vána pozornost v druhé, gemologické části naší práce.

Naopak v posledních letech se i na českých burzách 
objevovaly nepříliš často, opět u rumunských sběratelů, 
vzorky „rodochrozitu", jehož sytě růžová barva byla zís
kána kontaktem s namočeným růžovým ubrouskem, kte
rý svou barvu intenzivně uvolňoval (informcce jednoho 
maďarského sběratele). Tento nepravý rodochrozit byl 
obvykle rozpoznatelný tím, že jeho zbarvení bylo ostrův
kovité a značná část vzorku byla bílá (ve skutečnosti šlo 
o zbarvené kalcity či dolomity). Dalšími příklady je do
barvování larimaru a tyrkysu, aby byly barvy výraznější 
(a kámen dražší).
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Různě dodatečně dobarvené marocké geody. Foto: J. Kutý

Podobné dodatečně dobarvené geody na české burze. Foto: J. Kutý
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Krystaly přestříkané barevnými spreji. Foto: J. Kutý

Vybroušené krystaly ze skla, napodobující krystaly křemene. Foto: J. Kutý
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Laboratorně vypěstovaný chalkantit (modrá skalice) z roztoku, často uváděný jako přírodní. Foto: J. Kutý

Hitem zejména v Maroku jsou křemenné geody obar
vené ve všech myslitelných barvách, včetně metalických 
tónů. Odtud tyto vzorky putují na burzy po celém světě. 
V některých případech se prodejci ani nesnaží zastírat 
barvení a úlomky krystalů prostě přestříkají sprejem s re
flexními barvami.

Ze i takový skvostně estetický nerost jako okenit přijde 
některým obchodníkům příliš fádní (bílá barva), svědčí i za
chycení do žlutá dobarvených okenitů, které byly opubliko
vány v německém časopisu Lapis (6/2007, str. 5).

Plastové a skleněné náhrady přírodních nerostů
Dalším velmi častým nešvarem, objevujícím se na ně

kterých burzách, je nabízení různých plastových od
litých krystalů. Jde buď o kompozice více „krystalů", 
nebo o jednotlivé krystaly vsazované do podložek. Tě
mito podvody se proslavili před lety zejména rumunští ob
chodníci, kteří byli vykázáni z francouzské burzy v Sainte 
Marie aux Mines na základě prodeje plastových barev
ných turmalínů (i zonálních) (Weise 201 2). Zde je uve

dena i fotografie zonálního plastového turmulínu na pod
ložce. Opět v časopisu Lapis byl také publikován případ 
skleněných akvamarínů dolepených na horninové pod
ložky (Behner, Weidenbach 2006).

Obdobný případ je zaznamenán i u nás, kdy jistý pod
nikavec prodával v 80. letech minulého století krásné, 
leč plastové krystaly příbramského proustitu, natavené 
na originální horninu.

Krystaly pěstované laboratorně z roztoků 
a hydrotermálně pěstované

Jde-li o čistě syntetické soli, vydávané za přírodní ka
meny, nelze brát tento fakt za tolerovatelný. Stává se, že 
čistě jen podle barvy je vypěstovaný krystalový vzorek 
deklarovaný za zcela jiný minerál, než odpovídá jeho 
chemickému složení. Zejména na komerčních burzách 
bývají například nabízeny krystaly modré skalice a růz
ných kamenců v neuvěřitelných barvách. Fialový kame
nec je nabízen jako krystalovaný „čermíkit". Uvedený 
„čermíkit" je někdy na burzách vzhledem k sytě fialové
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Laboratorně vypěstované krystaly kamenců, velmi často prodávané jako přírodní produkt, zde navíc narostlé 
i na podložku. Foto: J. Kutý

barvě vydáván i za ametyst, případně fluorit. Jelikož jde 
většinou o vodnaté soli, tak se v pokojových podmínkách 
po poměrně krátkém čase začnou rozpadat na bílý prá
šek. Tyto soli jsou rozpustné ve vodě a navíc je většina 
těchto vodných solí více či méně jedovatých.

Speciální případ je atraktivní oranžový „lopezit", který 
se nachází velmi vzácně i v přírodě. Jeho bohaté vypěsto
vané drúzy jsou však velmi jedovaté, stejně jako i ostatní 
rozpustné soli chrómu, a EU na ně pohlíží jako na velmi 
nebezpečný materiál. Detailně falšované „lopezity" ro
zebírá ve své práci Niedermayr (2003).

Na burze v Brně (podzim 2019) byl nabízen i vzorek 
poměrně vzácného minerálu mottramitu s vypěstovanými 
tenkými žlutými, asi 2 cm velkými tabulkami na podložce. 
Barva i tvar krystalů, ale především jejich velikost, by v pří
padě přírodního nerostu dělala ze vzorku světový unikát.

S nejkurióznějším případem se první z autorů setkal na 
Etně, kde turistům prodávali krystaly modré skalice pod 
cedulí „Etna minerále" a vedle nich měli fotografii prodej
ce v azbestovém obleku, jak dlouhými kleštěmi vytahuje

krystal modré skalice z tekoucího lávového proudu. Ne
jen že skalice nebyla přírodní, ale takto vysoké teplotě 
by neměla šanci odolat!

Velmi těžko rozlišitelné bývají náhrady přírodního kře
mene jeho syntetickými ekvivalenty (včetně všech barev
ných odrůd). Někdy bývá např. syntetický modrý kře
men, jenž se v přírodě nevyskytuje, vydávaný dokonce 
za akvamaríny či topazy. Pro amatérského sběratele 
může být velmi obtížné takový podvod poznat. Tyto syn
tetické křemeny bývají k mání i u nás, buď jako úlomková 
surovina, nebo tromlované valounky, hlavně v mineralo
gických velkoobchodech, někdy i u zmíněných šmukařů 
na burzách. Oblíbený je také syntetický karbid křemíku 
(karborund) a syntetický bismut, s pestrými náběhovými 
barvami. S karbidem křemíku se v přírodě obvykle nese
tkáme (bývá vzácný a mikroskopických velikostí) a bis
mut nedosahuje v přírodě zdaleka takto atraktivních krys
talů. Vzorky jsou pro laiky zajímavé, mají poměrně velké 
ploché krystaly (u bismutu skeletární, do hloubky ploch 
schodovitě ubíhající krychlové krystaly), mnohdy s nábě-

minerál XXX., 2022/1 MINERALOGIE, LOKALITY/67



Různě zbarvené rozpustné kamence vydávané často za přírodní produkt. Foto: J. Kutý

Fialový „čermíkit" (nejčastěji síran chromito draselný). Velmi často prodávaný za přírodní minerál nebo dokonce 
i jako sytě zbarvený ametyst (zde s falešnou lokalitou Ukrajina). Foto: J. Kutý
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Nepřírodní agregát krystalů karborunda (SiC), vzniklý laboratorně. Foto: J. Kutý

hovými barvami. Bohužel velmi často bývá zamlčován 
jejich nepřírodní původ.

Velmi kuriózní případ se váže, k již zmiňované luxusní 
přehlídce minerálů v Praze. Před lety zde byl vystaven 
vzorek excelentního proustitu z Jáchymova (krystal snad 
2 cm velký), stále zářivě rudé barvy, který seděl v matrix 
z arzenu. Při podrobném průzkumu vzorku bylo zjištěno, 
že onen proustif je z roztoku vypěstovaným krystalem he- 
xakyanoželeznatanu draselného (červené krevní soli)!

Zcela nedávno (červenec 2021) se na mineralogic
kém trhu objevily krásné vzorky krystalované ryzí síry 
o velikosti krystalů 2 -3  cm na podložce, která ovšem 
geneticky se sírou kategoricky nesouvisí, ale je tvořena 
drúzovými vzorky zelených fluoritů z čínské lokality Hsi- 
anghualing, Hunan (potvrdil J. Špalek z Kladna, expert 
na čínské minerály). Krystaly síry musely být na fluoritové 
drúzy čínskými „specialisty" dopěstovány laboratorně.

Německý časopis Lapis před lety publikoval fotogra
fii laboratorně vypěstovaného amonium fosfátu na dr
uže křišťálu, který nabízeli rumunští obchodníci (Weiss 
2010). Opět v tomto časopisu uveřejnili fotografii syn

tetického tence lupenitého fialkového korundu, prodá
vaného jako krystalovaný lepidolit z dolu Songjiashan 
u Yangxinu, provincie Hubei, Čína.

Krystaly upravené dobroušením
Dalším častým podvůdkem u krystalů křemene a jeho 

barevných variant (hlavně u ametystu, záhnědy a citrí- 
nu) je dobrušování ploch, či uražených špiček, nebo pří
mo výroba celých krystalů z kusového materiálu. Uměle 
dobroušený a doleštěný krystal je charakteristický zce
la hladkou, často mírně matnou plochou (originální, pří
rodní krystaly bývají na plochách příčně jemně rýhova
né a jejich špice mají velmi jemné povrchové obrazce) 
a u okrajů bývá patrné mírné zaoblení dolešťovaných 
ploch. Zvláště u křišťálů nabízených esoterickými obchůd
ky lze tyto úpravy potkat poměrně často a někdy ve směsi 
se zcela neupravenými krystaly.

Ovšem i jiné krystaly bývají někdy takto „zhodnoco
vány". Zvláště u drahých kamenů se lze občas setkat se 
zabroušením některé z poškozených ploch (např. barev
né turmalíny, topazy, akvamaríny, tanzanity atd.). Tento 
nešvar bude nejspíše ve sbírkách daleko častější, než
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Bohatá nabídka syntetických krystalů ryzího bismutu s náběhovými barvami. Foto: J. Kutý

SONDERSCHAU ELEM ENTE

The Munich Show

SAMMLUNG 
Christian Weise

W/smut

kunstlich gezuchteter Kristall

Dokonale vyvinutý krystal ryzího bismutu, pěstovaný 
z taveniny, vzorně označený, že se jedná o syntetický 
produkt. Foto: J. Kutý

Dodatečně dobroušené růženíny do tvaru krystalů.
Foto: J. Kutý
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Syntetický zinkit (oxid zinku). Foto: J. Kutý

bývá odhaleno. Jen málokdo je totiž schopen rozeznat 
doleštěnou plochu krystalu od přírodní.

V německém časopisu Lapis byl publikován v roce 
2007 (číslo 2, str. 5) i zaznamenaný umělecký objekt - 
molybdenit na podložce s krystaly vystřiženými do ide
álního hexagonálního tvaru a poté slepenými do silných 
lupenitých agregátů.

Též v Lapisu (1 /2008 , str.5) byla zveřejněna fotogra
fie „jeskynních perel" - achátových kuliček z Cíny, které 
tvořily achátový hrozen.

Zde je však na místě upozornit, že některé přeleštěné 
plochy na krystalech jsou v určitých konkrétních přípa
dech nezbytné, abychom mohli např. vidět uvnitř krystalů 
některé uzavřeniny, bubliny (libely) nebo vrostlice cizích 
minerálů, které daný krystal zhodnocují a činí jej sběratel
sky cenným. Takovéto úpravy jsou tolerovány a respek
továny, zejména pokud je přírodní krystal povlečen na 
povrchu neprůhlednou vrstvou, která zajímavosti ukryté 
uvnitř krystalu překrývá a zneviditelňuje.

Nerosty „vylepšené" některými dodatečný
mi úpravami

V Itálii a v Maroku vyrábí pro turisty „geody" z teni
sových míčků. Míček rozříznou napůl, vnitřní stranu vylijí 
lepidlem a zvenčí obalí v suspenzi lepidla a drcené horni
ny. Uvnitř míčku do lepidla vysypou efektní drť z karbidu 
křemíku. Někdy do míčku vlepí i dvě nebo tři sirky, též po
lepené karbidovou drtí, čímž vzniknou efektní krápníky. 
V Maroku se velmi často místo karbidu používá i drcený 
galenit, který je vsypán do dutiny rozlomené křemenné 
geody, předtím vylité lepidlem. I „krápníky z galenitu" lze 
potkat na místních trzích, ale daleko častěji ve Stáncích 
při místních silnicích. Zvědavým turistům je tento „div pří
rody" nabízen jako čistý (ryzí) kobalt.

V německém časopisu Lapis (číslo 6/2007 , str. 5) se 
objevily fotografie konžských stalaktitů malachitu, které 
byly vyrobeny z několika kusů menších a byly ukotveny 
na silném drátu.

Druhý z autorů před lety zkoumal vzorek českého zlo
ta neobyčejně zářivě žluté barvy, která napovídala ne
obvykle vysoké ryzosti zlata. Při podrobnějším průzkumu 
bylo zjištěno, že jde o materiál z rudního štěpánovské- 
ho revíru (Borovec) a zlato bylo naprášeno na ryzí měď
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Laboratorně vypěstovaná fialová sůl, zde věrně imitující ametyst. Foto: J. Kutý

Nabídka krystalovaného oranžového „lopezitu" (dvojchromanu draselného), velmi jedovaté rozpustné slouče
niny, laboratorně vypěstovaná. Foto: J. Kutý
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Krystaly ryzí síry laboratorně dorostlé na podložce z čínského fluoritu (i s krystaly). Foto: J. Kutý

Dodatečně dobroušené krystaly křišťálu do ideálního hexagonálního tvaru. Foto: J. Kutý
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Dodatečně dobroušené krystaly ametystu. Foto: J. Kutý

v pozlacovacím zařízení, které slouží k naparování zlata 
na zkoumaný materiál před výzkumem v elektronovém 
mikroskopu nebo mikrosondě.

Zvláště v esoterických obchodech lze také občas po
tkat křemenné krystaly s povrchovou úpravou, spočívají
cí v napaření tenké vrstvičky některých kovů (zlato, titan, 
jako tzv. aqua aura nebo titanium). V přírodě se s takto 
upravenými nerosty nikdy nesetkáme, ale jejich dodateč
né úpravy nebývají zpravidla zákazníkům zdůrazněny.

Výrobky vzniklé tavením či přetavením, vy
dávané za přírodní minerály

Kupodivu se některým podnikavcům vyplatí podvádět 
i při prodeji obsidiánu (sopečného skla), za který bývá 
někdy vydáváno hutní sklo (odpad ze sklářské výroby), 
případně byly dokonce uměle vyráběny vzácné modré 
či růžové „obsidiány". Pokud tedy má prodávaný obsi- 
dián jinou než černou, šedou, či hnědou barvu, je dob
ré zpozornět.

Dalším často se objevujícím materiálem, vydávaným 
za pravé minerály, je syntetický zinkit. Ten bývá vídán 
zvláště u polských prodavačů. Autor před lety sám na
letěl na Mnichovské burze na tento atraktivní „minerál".

Vzniká při tavbě zinkových rud a je (pochopitelně) mno
hem vzhlednější než jeho přírodní forma.

V Číně (ale i jinde) začali vyrábět ze zeleného skla 
vltavíny, i pro odborníka těžko rozeznatelné od našich 
jihočeských. Údajně tyto tavené míchají s pravými, aby 
bylo rozeznání ještě komplikovanější, a pak je vyváží 
zejména do Japonska, které je dnes největším odběrate
lem českých vltavínů. Padělání vltavínů věnoval kapitolu 
(str. 1 20) i Radek Hanuš ve své knize České a moravské 
vltavíny. Barevně jsou tyto padělané kameny dnes již 
často totožné s nejběžnějšími odstíny pravých kamenů. 
Podezřelé je především to, že zatím stále ještě převažují 
v nabídce hodně velké gramáže těchto umělých kamenů, 
ne vzácně dokonce tak těžké, že přírodní české vltavíny 
těchto gramáží dle literatury ještě nikdy nedosáh y! Dále 
je dobré se zaměřit na to, že u těchto umělých kamenů 
se často detaily skulptace na povrchu stále opakují (jako 
při válečkování vymalované stěny pokoje) a objevuje se 
neobvyklá skulptace na vyhojených lomných plochách.

Úpravy nerostů, které nebývají deklarovány
Nedovolenou úpravou, která nebývá zpravidla 

u vzorků uváděna, je chemická úprava leptáním, kdy
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Dobroušený růženín do tvaru krystalů, v této velikosti neexistující. Foto: J. Kutý

takto upravený nerost vykazuje větší lesk a dokonalejší 
vzhled (odstraní se např. nevzhledná povrchová vrstva, 
znečištěná různými povlaky). Objevuje se na trhu také 
kulovitá forma fluoritu, které je ovšem dosaženo jeho me
chanickým opracováním a následným chemickým lep
táním (ohlazením). Koule takto upraveného fluoritu pak 
výrobci vsazují zpravidla do různých drúz křemenných 
nebo ametystových krystalů.

Část ryzí přírodní mědi prodávaná na burzách je ve 
skutečnosti takzvaná měď cementační. Tyto vzorky vznik
nou tak, že se ve štolách na měděné rudy do odtokových 
žlabů a rýh nasypou železné piliny. Přirozeným proce
sem se nahradí z roztoků měďnatých solí protékajících 
štolami železo mědí. Po čase se pak ze dna vyzvednou 
krásné vzorky mědi, nezřídka i s kousky podkladových 
hornin a vtroušenými zrny horniny pro prodej na burze. 
Tímto procesem vznikají ovšem i vzorky (plechy, dendri- 
ty) ryzí mědi čistě přirozeně, samovolně, bez zásahu člo
věka. Nebývá vždy snadné takovou měď odlišit od té, 
která je získaná s pomocí zásahu člověka.

Sem bychom mohli doplnit i prodeje krásných osmi

stěnů fluoritu, které se získávají štípáním z masy fluoritu, 
díky snadné a dokonalé štěpnosti fluoritu. Jen zcela výji
mečně se lze na burzách setkat s tím, že bývá uvedeno, 
že se nejedná o přírodní krystaly.

Jako velmi vážné pokusy o podvody v mineralogii lze 
zmínit snahy rumunských obchodníků, kteří na burzách 
(např. i v Praze) svého času nabízeli luxusní vzorky ple
chového rumunského zlata, které byly vyrobeny ze sta
niolu nebo hliníkového plechu nastříkaného zlatou bar
vou a poté vlepené do horniny ze zlatonosných lokalit. 
Obdobně již byly zaznamenány i případy vlepování prů
myslově vyrobených drátků elektrotechnického stříbra do 
horniny jako přírodního drátkového stříbra. Zlato se též 
napařovalo na drátky, plechy, či nugety přírodní mědi 
(viz i odstavec „Nerosty vylepšené dodatečnými úprava
mi"). Vznikly tak velikostní či lokalitní unikáty.

Do této subkapitoly lze zasadit také zaměňování ja
deitu a nefritu různými mnohem levnějšími zelenými hor
ninami (nejčastěji serpentinem - hadcem), ale také ze
leným sklem. Na asijském, ale i evropském trhu se lze 
setkat s tímto nešvarem bohužel poměrně běžně a ne-
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Dobroušené, případně pouze doleštěné krystaly křišťálu. Foto: J. Kutý

Nabídka na mineralogické burze: do tvaru krystalů křemene dobroušené fluority. Foto: J. Kutý
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Dodatečná úprava, nejčastěji křišťálových drúz - tzv. titanium. Foto: J. Kutý
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Dodatečná úprava, nejčastěji křišťálových drúz - tzv. aqua aura. Foto: J. Kutý

lze zaznamenat, že by nějaký prodejce uváděl regu
lérní informace.

Perličkou již vzdálenou amatérské mineralogii, z doby 
první poloviny minulého století, je případ prodeje „zlato
nosného" dolu, kde bylo zlato v podobě prachu nasypa
ného do brokovnicových patron „nastříleno" do povrchu 
stěn příslušné štoly. Chemický rozbor vzorků odebraných ze 
stěny štoly pak kupci potvrdil vysokou zlatonosnost horniny.

Falšování lokalit (zvláště za ty historické 
a nejvíce ceněné)

Jistým podvodem je také záměna lokalit. Cenu minerá
lu totiž neurčuje jen jeho druh, kvalita a velikost, ale také 
konkrétní naleziště - lokalita. A tak stejně velký a stejně 
kvalitní vzorek z jedné lokality může mít i násobky ceny 
obdobného vzorku z lokality jiné. To samozřejmě přímo 
svádí k záměnám. Odlišit od sebe minerály podle loka
lit umí často pouze specialisté, nebo je třeba laboratorní 
technika. Občas se lze setkat se záměnou názvů (velký 
zmatek je v džungli synonym) a také se snahou o zatrak
tivnění nově vymyšlenými obchodními názvy minerálů, ve 
snaze zvýšit jejich prodejnost, případně cenu. Mnozí sou

kromí sběratelé, ale i muzea, nemají dodnes zcela jasno, 
jaká část materiálu ze sběrů na Jihlavsku, v okolí Třeště, 
Jezdovic i jinde ze sběrů jednoho již nežijícího brněn
ského sběratele je skutečně z jím deklarovaných lokalit 
a jaká část jím byla záměrně či kvůli výpadkům paměti 
tohoto letitého sběratele zaměněna.

V posledních letech jsme svědky, jak je často nabízen 
stále ještě velmi hojný (ale zpravidla jen průměrné kva
lity) rudní materiál z bulharského Madanu za dnes již 
méně a méně dostupné rudní vzorky z rumunského seve
ru (Baia Spria, Cavnic, Herja apod.). Rumunští sběratelé 
se přizpůsobili a reagovali na stálou poptávku po rumun
ských ukázkách nabídkou madanských za rumunské. Jde 
o klasické záměrně podvodné jednání za účelem zvýšení 
zisku tímto podvodem.

Na rozhraní mezi umělým a přírodním pů
vodem

Na rozhraní mezi přírodními minerály a syntetický
mi, případně padělanými kameny jsou minerály vznik
lé spontánně antropogenní činností. Jedná se například 
o minerály sbírané na prohořívajících haldách hlušiny
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Jiná dodatečná úprava přírodního křišťálu. Foto: J. Kutý

Teplotně dodatečně upravený (zahřátý) chalkopyrit s nepřírodními náběhovými barvami. Foto: J. Kutý
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Marocké geody vysypané drtí galenitu i s krápníčky ze špejlí obalených opět galenitovou drtí. Fot o: J. Kutý

uhelných dolů nebo o běžné přírodní minerály vznikají
cí však rozkladem strusek z hutí středověkých i novodo
bějších hald (například minerály mědi u Kutné Hory). 
Ostatně i IMA (mezinárodní mineralogická asociace) 
a její komise pro nové minerály již před lety zastavila 
uznávání tzv. technogenních minerálů, takže mineralo
gický systém o tyto typy vzorků není rozšiřován. Situa
ce se změnila poměrně nedávno a po letité přestávce 
lze technogenní minerály za jistých podmínek komisi 
opět předkládat.

Tolerované úpravy nerostů
Tolerovanou úpravou kamenů bývá máčení v různých 

roztocích vosků a olejů, případně vteřinových lepidel, či 
epoxidových pryskyřic atp., čímž se zatáhnou praskliny 
a škrábance a kámen pak vypadá mnohem lépe. Tato 
technika se standardně používá u leštěných kamenů (ze
jména achátů), ale často se tak skrývají i škrábance a po
škození u měkkých minerálů, jako je například kalcit nebo 
fluorit. Velmi využívaným pomocníkem k zahlazení ťukan- 
ců u kalcitu je zakápnutí takového místa roztokem cukru 
nebo velmi zředěnou kyselinou solnou (HCi).

Celá plejáda metod vpravování vosků, olejů i jiných 
látek je využívána zvláště v gemologii (viz druhý díl této 
práce). Účelem je zpravidla kámen zprůhlednil (kazy, 
zvláště drobná pérka se zprůhlední) a kámen se jeví mno
hem dokonalejším, kvalitnějším.

Závěr
Je škoda, že dnes na burzách až na vzácné výjimky 

není zavedena praxe odborných garantů, kteří by v sou
činnosti s organizátory zkontrolovali, že nabízené vzorky 
minerálů jsou přírodního původu, eventuelně u syntetic
kých kamenů je jejich původ správně a viditelně ozna
čen. Některé negativní praktiky domácích i zahraničních 
prodejců poškozují potom důvěru zákazníků k ostatním 
poctivým sběratelům a celkově i celé toto krásné hobby. 
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Osmistěny vyštípané z kusového fluoritu - nejde tu o přírodní krystaly, za které jsou tyto osmistěny většinou 
vydávány. Foto: J. Kutý

Co lze na mineralogických burzách také vidět, ilustruje tento snímek marocké lidové tvořivosti - „geoda" 
z vypálené hlíny vylitá lepidlem a vysypaná drceným galenitem i se zasazenými galenitovými „krápníčky".

Foto: R. Votava
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Internetové zdroje s dalšími informacemi 
Syntetické a barvené kameny, 1. část
https://www.bvv.cz/mineraly-brno/akfuality/synteticke-ume-

le-a-barvene-kameny/

Syntetické a barvené kam eny, 2. část
https://www.bvv.cz/mineraly-brno/akfuality/synteticke-ume-
le-a-barvene-kameny-2-cast/

Falzifikáty, montáže a pokusy o podvody na mine
ralogickém trhu
https://www.bvv.cz/mineraly-brno/aktuality/falzifikaty-mon-

taze-a-pokusy-o-podvody-na-mineralo/
Podvody při prodeji minerálů
https:// rockhound.cz/ článek/ podvody-pri-prodeji-mineralu/
Různé úpravy a „korekce" minerálů
http:// geostezka .cz/m ineralogie/r% C5% AFzn% C3% A9-

-%C3%BApravy-mineral%C5%AF-kamen%C5%AF.h:ml

Imitace, napodobeniny, syntetické kameny
http://geostezka.cz/mineralogie/imitace-napodobeniny-syn-

tetick%C3%A9-kameny.html
Jak  poznat pravý citrín?
https://www.drahekamenyonline.cz/jak-poznat-pravy-citrin/ 
Marocké kamenné suvenýry
http://lideazeme.reflex.cz/clanek/marocke-kamenne-suvenyry 
Dobarvené a syntetické minerály -  aneb víte, co ku
pujete?
https://trimakasi.cz/2019/05/08/dobarvene-a-synteticke-mi- 
neraly-aneb-vite-co-kupujete-1 -dil/
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