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V dnešním pokračování si všimneme drahých kame
nů surových (suroviny) i již vybroušených. I zde se lze 
setkat se značným množstvím různých záměn, náhrad 
i cílených podvodů. Vzhledem k tomu, že v gemologii 
jde zpravidla o dražší až výrazně drahé kameny, lze 
dovodit, že i snaha nahradit něco podstatně dražší
ho něčím levnějším je tím větší, o čím dražší kámen 
se jedná.

Proto je mimořádně důležité při nákupu ať již su
roviny nebo i již vybroušených kamenů dbát několi
ka pravidel:

U výrazně drahých kamenů (diamanty větších veli
kostí, smaragdy, rubíny, safíry apod.) požadovat vždy 
certifikát (nejlépe od všeobecně známé organizace).

Důkladně si rozmyslet mimořádně výhodnou nabíd
ku od neznámého prodejce.

Kupovat především dražší a investiční kameny u za
vedených prodejců, kde je téměř 100% jistota, že da
ného prodejce při jakýchkoliv pozdějších pochybách 
a nejasnostech spolehlivě znovu najdeme na stejné 
adrese či pravidelně opět vystavujícího na známých 
prodejních akcích (burzy apod.).

Pokud nejsme alespoň zběžně znalí v oboru gemo- 
logie, vyvarujeme se tzv. výhodných nákupů na trži
štích při našich pobytech v zemích s výskyty drahých 
kamenů - můžeme potvrdit, že tyto transakce jsou vý
hodné téměř výlučně pro onoho trhovce; nakupující si 
zpravidla doveze domů mnohem levnější jiný podobný 
kámen (nebo i syntetický kámen či sklo) - jde zejména 
o trhy v Thajsku, Vietnamu, na Srí Lance, v Indii apod.).

Na paměti je třeba mít také to, že ani luxusně vypa
dající interiér prodejny a solidně vyhlížející prodavač 
není zárukou seriózního jednání. Kromě obvyklé sna-

Kruhový briliant syntetického djewallitu, časté 
náhrady přírodního diamantu. Foto: D. M areš

hy přesvědčit zákazníka ke koupi zaručeně pravého 
kamene neobvyklé barvy, tvaru brusu či díky speciál
ní dnes zvýhodněné ceně, může hrát rozhodující roli 
i prostá neznalost oboru (velmi častý případ), přesvěd
čení o údajích řečených prodavači majitelem obcho
du (opět hraje roli neproškolenost prodavače) nebo 
také slabá nebo vůbec žádná přístrojová vybavenost 
v zázemí obchodu, která by personálu umožnila řadu 
kamenů od sebe navzájem odlišit.

O tom, že mezi lidmi koluje řada dezinformací, ale 
také mnoho negativních zkušeností, se mohli autoři to
hoto článku přesvědčit již mnohokrát.

Jak jsme naznačili již v úvodu článku, pohybujeme 
se v případě, že jsme si pořídili něco, co nám bylo de
klarováno jinak, než se vyjevilo po odborné expertíze, 
ve ztrátách obvykle jednoho až více řádů; naopak se
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Stupňový roháček - triangl syntetického yttrito hlini
tého granátu (YAG). Foto: D. M areš

téměř nestává, že bychom pořídili kámen cennější, než 
jsme původně chtěli získat.

Je tedy na místě při nákupech gemologické suroviny 
a tím spíše již vybroušeného kamene být maximálně 
vzdělaný v oboru, sledovat novinky a pokud to jde, 
nechat si raději zamýšlený nákup odsouhlasit nějakým 
renomovaným znalcem - gemologem.

V následujících pasážích se zaměříme na popisy 
nejčastěji se vyskytujících náhrad (skla, syntetické ná
hrady apod.) a také nekorektních úprav jak na surovi
ně, tak na již vybroušených drahých kamenech. Pořadí 
drahých kamenů odpovídá obvyklému řazení v gemo- 
logických příručkách (diamant až organika).

Diamant
Zde je asi nutné vyjasnit jednu stále se u široké ve

řejnosti opakující nepřesnou informaci, kterou se dlou
hodobě nedaří vymýtit - že briliant není jen broušený 
diamant. Jeden z mnoha typu brusů, který se u drahých 
kamenů s oblibou používá, dostal název briliant (kru
hový výbrus s mnoha ploškami). Vzhledem k tomu, že 
se jedná asi o nejčastější typ brusu právě u diamantů 
(převažují kruhové brusy), veřejnost si spojila název 
tohoto tvaru výbrusu právě s diamanty. Briliant ale na
lezneme také u safírů, rubínů, křemenů a řady jiných 
kamenů, neboť tímto výbrusem dosáhneme zpravidla 
nejlepšího optického efektu u vybroušeného kamene. 
Název briliant tedy označuje pouze typ výbrusu da
ného kamene a ne jeden konkrétní kámen (diamant)!

Nejčastější gemologicky ceněné diamanty bývají

čiré (bezbarvé), nažloutlé, nazelenalé, růžové, či na
modralé. Je pravidlo, že velmi světlé odstíny oceně
ní kamene přitěžují, ale naopak velmi sytá zbarvení 
jsou výrazně oceňovaná nad rámec běžných čirých 
kamenů.

Náhrady přírodních diamantů se vyskytují jako skle
něné imitace či syntetické kameny různého složení. 
Nejběžněji jde o syntetický čirý spinel nebo korund, 
ale po krátká období v minulosti byly činěny pokusy 
nahradit diamant i např. synt. rutilem (titania), titaná- 
tem stroncia (fabulit), yttrito hlinitým granátem (YAG) 
či gadolinium galifým granátem (G G G ). V 90. letech 
min. st. se USA a Rusku povedlo vstoupit na trh synte
tických náhrad diamantů s tzv. kubickou zirkonií (dje- 
wallit - USA; fianit - Rusko). Spíše až v současném mi
léniu se stal terčem pozornosti moissanit a to zejména 
proto, že řadou dřívějších praktik i přístrojů byl velmi 
obtížně rozeznatelný od přírodních diamantů, takže 
na krátko zavládl na trhu s diamanty (zejména u pro
dejců) velký neklid.

I u diamantů se setkáme s pojmem dublety (známý 
spíše u drahého opálu). Tato levnější náhrada vzniká 
podložením menšího přírodního diamantu větším křiš
ťálem (získáme větší karátovou hmotnost). Známy jsou 
i dublety s vrškem z diamantu, podloženým leukosa- 
fírem, bezbarvým spinelem, topazem nebo jen sklem 
(Turnovec, lllášová 2011). Staršími pokusy jsou titania 
dublety - spodek je z fabulitu, vršek z bezbarvého 
spinelu. Podezřelé zde bývá snadnější odírání kame
ne (fabulit má proti diamantu menší tvrdost) (Turnovec, 
lllášová 2011).

V posledních letech se jako jistá levnější varianta 
k přírodním diamantům nabízí možnost koupě labora
torně získaných diamantů, a to i s certifikáty. U čtvrt 
karátového kamene se dostaneme na zhruba polo
viční cenu kamene přírodního. Zatím na trhu převa
žují kameny spíše drobnější (do průměru 4 mm), ale 
ojediněle i větší, což ovšem nahrává možnostem pod
vodných záměn.

Je třeba také zmínit, že kameny do průměru cca 2 
mm obvykle nemívají své vlastní certifikáty, což je dáno 
jejich nízkou cenou.
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Dva oválné brusy syntetického rubínu. Foto: D. M areš

Rubín (červená drahokamová odrůda korundu)
Jako jeden z historicky nejvíce oblíbených kame

nů se dostával také často do pozornosti padělatelů. 
V minulosti se nejvíce uplatňovaly jiné červené kame
ny (spinel, rubělit, méně granát), ale rok 1892 je hra
niční tím, že Francouz Verneuill tehdy vynalezl výrobu 
syntetického rubínu a od 20. let min. st. se rubíny jako 
historicky první kameny začaly vyrábět průmyslově. 
Známy jsou i dublety, kdy je svrchní část přírodního 
kamene (nejčastěji z almandinu) spojena se spodní, 
která je syntetická, nebo z červeného skla. Almandin 
je ve sklovině zatavený (Turnovec, lllášová 2011). Hoj
né jsou i skleněné kameny SWAROVSKI.

Weise v roce 2009  upozornil na stránkách němec
kého časopisu Lapis na dobarvené rubínové náhrdel
níky, zjištěné na jedné z německých burz, které silně 
zabarvovaly namočený ubrousek (foto v jeho člán
ku na str. 4). Kromě možného poškození oblečení, na 
němž by se náhrdelník nosil, zarazila i jejich cena, 
pouhých 50 eur.

Safír (modrá drahokamová odrůda korundu)
Bývá nahrazován hojně především svým syntetic

kým analogem (dražší alternativa) či syntetickým mod
rým spinelem (levnější alternativa). Stále častější jsou 
také skleněné imitace SWAROVSKI. Známy jsou i du
blety (granátalmandin je natmelen na spodek ze zele
ného až žlutozeleného syntetického korundu/spinelu). 
Vyskytnout se mohou i pokusy o nahrazení safíru cordi- 
eritem, jehož německý gemologický název k tomu pří
mo svádí (Wassersaphir). Ušlechtilost zabarvení se ně
kdy také zvýrazňuje zahříváním na teplotu 1.700 °C 
po více dní. Velmi podrobnou monografií, jež se za 
bývá gemologickým odlišováním rubínů a safírů od je
jich syntetických analogů a dalších umělých náhrad, 
je kniha V. Pisuthy-Arnonda (2017).

Červený spinel
Nahrazuje se kromě skla SWAROVSKI také synte

tickým, analogicky zabarveným spinelem.
M odrý spinel
Syntetické modře zbarvené spinely jsou známy již
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Polovina synteticky vypěstovaného krystalu korundu 
- rubínu (tzv. hruška). Foto: D. M areš

od 20. let min. st. V poslední době se objevily věrně 
zbarvené imitace skla SWAROVSKI.

Topaz (zejména modré a žluté odrůdy)
Modrý topaz bývá nahrazován světlým synt. spine

lem, v posledních letech se objevily také věrné odstíny 
skla SWAROVSKI. Pro zvýšení sytosti zabarvení bývá 
laboratorně ozařován. Zaznamenány byly i triplety 
(Turnovec a lllášová 2011).

Žluté, tzv. imperial topazy se nahrazují syntetickým 
korundem a zvláště dříve i odrůdou křemene - citrí- 
nem.

Sm aragd (sytě trávově zelená odrůda berylu)
I v dřívějších dobách býval často nahrazován, a to 

zejména sklem. Známy jsou i dublety a triplety (gra
nát se zeleným sklem) (Turnovec, lllášová 2011). Tenká 
vrstvička almandinu se zataví do zeleného skla. Exis
tují i tzv. soudé smaragdy - vrstva z tenkého zelené
ho skla je vložena mezi dvě vrstvy křišťálu (tripleta). 
Vlastní syntéza smaragdu se zdařila již ve 40. letech 
min. sf. - tyto kameny jsou ale poměrně drahé. K docí
lení větší sytosti zbarvení a také k potlačení viditelnosti 
vnitřních pérek v kameni se často laboratorně v pod

tlaku sytí smaragdy různými oleji či pryskyřicemi. I fir
ma SWAROVSKI vyvinula zelené skleněné kameny 
velmi věrných tónů.

A kvam arín (světle až tmavěji modrá či modroze
lená odrůda berylu)

Velmi často se objevují místo dražších akvamarínů 
levnější modré topasy. Časté je též sklo SWAROVSKI 
a synt. světlý modrý spinel, známy jsou i triplety (Tur
novec, lllášová 2011). Pro zvýraznění barev se někdy 
akvamaríny zahřívají - dochází ke zvýraznění mod
rých tónů na úkor méně ceněných nazelenalých tónů.

Kunzit (fialová drahokamová odrůda spodumenu)
Tento barevně líbivý drahý kámen je do značné míry 

na trhu nedoceněný a v Cechách se s ním můžeme se
tkat spíše výjimečně. Do jisté míry za to může jeho ne
příjemná vlastnost - výrazná štěpnost, která z něj dělá 
pro naprostou většinu brusičů neoblíbený kámen, pro
tože při fazetovém (ale i jiném) broušení silně praská.

Obdélníkový roháček syntetického růžového rubínu.
Foto: D. M areš
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Tuporoh vybroušený ze suroviny syntetického růžo
vého rubínu. Foto: D. M areš

Na trhu se lze setkat, a to celkem vzácně, s tromlova- 
nými kameny. Rozměrově větší fazetové kameny jsou 
vzácné a dost ceněné, oblíbené zejména v USA. Mezi 
syntetickými barevnými varietami spinelu jsou k dispo
zici i kameny, odpovídající poměrně přesně barvě kun- 
zitu. Někdy nesou obchodní název „Rose d ' France". 
Lze potkat z této suroviny vybroušené např. i roháčky 
a tuporohy, které by z přírodního kunzitu šlo vybrousit 
jen s velkými problémy.

Pyrop (český granát)
Nahrazován býval především v 19. st. a i později 

červeným sklem (má obvykle viditelné bublinky pod lu
pou). Někdy bývaly „granátové" šperky, zvláště šňůry 
nahrazeny zcela sklem, někdy jen zčásti. S takto namí
chanými šňůrami se lze, bohužel, setkat i dnes v někte
rých starožitnictvích, která nemají ve svém vybavení 
často ani mikroskop. V mnohem pozdější granátové 
produkci lze objevit ve společnosti malých českých 
granátů, obvykle v centru, větší, temnější granát, kte
rý ale, pokud má velikost větší než 5 mm, je téměř na 
100 % almandin nebo vzácně i sklo. Bohužel přede
vším zahraniční klientela nakupující granátové šperky

Polovina syntetického krystalu (hrušky) růžového 
rubínu. Foto: D. M areš

v některých obchodech z neznalosti snadno podleh
ne informaci, že i ten velký kámen uprostřed je český 
granát (protože je šperk vyroben v Cechách, např. 
v Granátu Turnov) a tím se dostávají jak naše produk
ce granátového šperku, tak poctivé prodejny do špat
ného světla jako země podvodníků. Bohužel i výkladní 
skříně českého vůdčího výrobce mnohdy tento chaos 
nevyjasňují, když jsou pohromadě vystavovány šper
ky pyropové i almandinové.

Kromě větších kamenů, které jsou právě díky nedo
stupnosti na trhu nahrazovány nejčastěji podobnými 
almandiny, se lze méně často setkat i s produkcí šper
ků, kde jsou zasazeny sice pyropy, ale ne české, ale 
např. z  různých lokalit Afriky či Asie. Tyto kameny ov
šem nemohou mít certifikaci českého granátu a mají 
také jiné zabarvení a bývají temnější. Chybí jim také 
jiskra v kameni a právě typická barva v průsvitu „ho- 
lubičí krve". Moderní gemologické odlišení pyropů od 
ostatních granátů i stanovení jejich původu (lokality) je 
v současnosti založeno zejména na studiu jejich vnitř
ních inkluzí. Detailně se tomuto problému věnuje mo
nografie Hanuše (2019).
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Čtvercový roháček syntetického spinelu v barvě 
safíru. Foto: D. M areš

Tmavší varianta syntetického spinelu v barvě safíru.
Foto: D. M areš

Barevné turmalíny
Bývají vzácněji nahrazovány některými odstíny syn

tetického spinelu a v posledních letech vyvinula i firma 
SWAROVSKI barevně velmi věrné analogy zejména 
zelených turmalínů.

Velké oblibě falšování barevných turmalínů rumun
skými obchodníky, dokonce i těch zonálních, vyrobe

ných z plastu, jsme se podrobněji věnovali již v první 
části této práce.

Kočičí oko (azbestové křemenné oko)
Jako nejvzácnější zástupce velké skupiny ok je nejví

ce vyhledávané a také na trhu, zejména s bižuterií, ale 
i ve zlatých špercích, nejvíce imitováno. Kromě šeda
vého kočičího oka existuje také celá plejáda různých 
jiných odstínů, které jsou vyrobeny na bázi optického 
skla. Efekt kočičího oka u těchto skleněných kamenů 
je mimořádně výrazný.

Býčí oko
Objevilo se na trhu s kameny během 90. let min. st. 

a nějakou dobu se tvrdilo, že jde o materiál těžený 
buď v Jižní Africe primitivním způsobem místními do
morodci metodou, jakou používali před vynalezením 
důlního střeliva i staří horníci při ražení důlních cho
deb, tzv. metodou sázení ohněm, nebo jde o povrcho
vý materiál přírodně přeměněný v důsledku požárů 
v aridní krajině. Dnes, při nápadně velkém množství 
suroviny pohybující se po celém světě na trhu, již není 
pochyb o tom, že je býčí oko teplotně (zahříváním) do
datečně „vyrobeno" z původního tygřího oka. Nutno 
poznamenat, že s takovými procesy dodatečné úpra
vy původního kamene není nejčastěji zákazník vůbec 
obeznámen.

Chalcedon (onyx, karneol, chrysopras)
Tento kámen není považován za vzácný a počty 

jeho nalezišť jsou skutečně velké (i v ČR). Ovšem i ně
které odrůdy chalcedonu, díky menší frekvenci na trhu, 
bývaly i v dávné minulosti upravovány (barveny) z ne
zajímavého šedého obecného chalcedonu. Tak lze 
v současnosti spatřit chalcedony zbarvené dodatečně 
složitějším chemickým procesem na indigově modré 
tóny, ostře chromově zelené, růžové, červené či černé.

Zvláště v přírodě poněkud vzácnější černý (nebo 
správněji černo-bíle pruhovaný) onyx bývá ve šper
cích dominantně zastoupen dočerna zabarveným 
chalcedonem, stejně jako červenooranžová varieta 
karneolu, který se také nejčastěji dobarvuje. Důvodem 
je zde spíše výhoda takto získaného celoplošně jed
nolitého zabarvení, což většina přírodní suroviny ne
mívá. Také zelené kameny (tmavší chromová zeleň)
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Přírodní krystal smaragdu s přileštěným povrchem 
z ruského Uralu s viditelnou zonalitou zbarvení.

Foto: D. M areš

prodávané jako chrysopras bývají velmi často pouze 
dodatečně zbarvené chalcedony. Pouze ojediněle se 
lze setkat i s náhradami skleněnými.

Aventurin červený či zlatý
Tento kámen se v přírodě nevyskytuje příliš často 

a jeho velká obliba byla vystavěna vyloženě na jeho 
skleněné náhradě - aventurínovém sklu. Jde nejčas
těji o skelnou kompozici, do které je vmíchán měděný 
prášek. Bohužel u nezodpovědných prodavačů je ten
to skleněný kámen často zaměňován a úmyslně pro
dáván jako sluneční kámen (ten pravý je mineralogic
ky živec).

Kromě cihlově červeného skleněného aventurínu se 
v posledních letech na trhu méně často objevuje s po
dobným efektem i temně fialovo černý, ale i žlutý, ze
lený či modrý „aventurín".

Ametyst
Ze všech barevných odrůd křemene je jednou z ba-

Oválný výbrus syntetického spinelu v barvě sma
ragdu. Foto: D. M areš

řevně nejatraktivnějších a lidmi hodně vyhledávaných 
variant. V přírodě se ametyst nachází relativně běžně, 
i když spíše ve světleji zbarvených tónech. Nejkvalit
něji zbarvené tmavé kameny již nejsou běžné a brou
sí se téměř výlučně do fazetových brusů. U tohoto ka
mene můžeme často uvnitř pozorovat zonálnost nebo 
různé uzavřeniny či libely. I přesto, že dodávky kvalit
ních přírodních kamenů na trh jsou dostatečné a plně 
uspokojují poptávku zájemců, můžeme se setkat s ně
kterými imitacemi ametystů. V posledních letech pře
važují na trhu vhodně zabarvené syntetické spinely 
nebo o dost atraktivnější fialově zbarvená varianta 
kubické zirkonie (fianit, djawellit). U fialové zirkonie 
lze na první pohled rozeznat, že se nejedná o přírod
ní kámen (ametyst), neboť tento syntetický materiál má 
zcela odlišné optické vlastnosti než přírodní křemen 
(ohně uvnitř kamene; vysokou brilanci, větší než dia
mant apod.). Zejména u zahraničních komerčních pro-
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Oválný výbrus světlého syntetického safíru.
Foto: D. M areš

dejců zlatého zboží lze tyto „ametysty" běžně vidět 
vystavené i ve výlohách. Z praktického hlediska lze ke 
kubické zirkonii dodat, že na rozdíl od křemene a jeho 
odrůd má mnohem vyšší tvrdost (blížící se tvrdosti dia
mantu) a tedy zejména v prstenech tento fialový syn
tetický kámen vydrží podstatně déle bez poškození.

Citrin
Tuto odrůdu křemene nenacházíme v přírodě příliš 

často. Zájem o tento kámen výrazně převyšuje nabíd
ku citrínů na trhu, a tak se v převážné většině případů 
můžeme na prodejních akcích setkat spíše s variantou 
přepáleného (zahřátého na určitou teplotu) ametystu 
než se skutečným přírodním citrínem. Zkušené oko po
zorovatele tento „citrín" pozná již z dálky, neboť zbar
vení těchto upravených kamenů je obvykle mnohem 
výraznější než u přírodních kamenů. Jde o kameny sytě 
žluté, oranžově zbarvené, někdy dokonce až hnědo- 
žluté. Ovšem i u zdánlivě přírodních citrínů může být 
někdy na první pohled nejasné, zda tomu tak je. Např. 
u jinak krásných kamenů z Českomoravské vysočiny 
(Bobrůvka, Bohdalec, Rousměrov apod.) lze na bur
zách často vidět kameny (nejčastěji křišťály), které jsou

Oválný kabošon přírodního kočičího oka z Brazílie 
s dobře viditelným efektem kočičího oka. Foto: D. Mareš

žluté pouze díky nepatrnému filmu oxidu železitého na 
povrchu krystalů (tento problém u fasetovaných kame
nů logicky nehrozí). Kupující běžně nemá moc šanci 
tuto záměnu rozpoznat. Na tomto místě je asi dobré 
podotknout, že vnímání barev lidským okem je zce
la individuální záležitost, a tak světlé kameny, hůře 
rozpoznatelné, jsou různými pozorovateli hodnoceny 
rozdílně (zda se jedná ještě o křišťál, již citrín nebo 
již světlou záhnědu).

Jadeit, nefrit
Tyto kameny zde podáváme společně, protože bý

vají navzájem velice často zaměňovány a jejich vzá
jemné odlišení je poměrně složité. Častým záměnám 
záměrným, nebo z neznalosti, se věnuje detailně např. 
Niedermayr (2003, 2004).

Jadeit bývá na trhu obvykle oceňován více, a právě 
tomuto faktu nahrává ochota za něj vydávat i různé 
barevně podobné horniny (nejčastěji hadce - serpen- 
tinity). Turnovec a lllášová (2011) zmiňují i jadeitové 
triplety.

Mezi dalšími imitujícími kameny můžeme jmenovat 
velmi jemnozrnný světle ze lený uveniurín, vesuviun
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Kapkovitý výbrus kabošonu z tanzanského opálu 
s efektem kočičího oka. Foto: D. Mareš

Kruhová kapka, kabošon, vybroušená ze skelné kom
pozice, tzv. optického skla. Nejběžnější šedá barva.

Foto: D. M areš

a hydrogrosulára u některých „vyřezávaných" kompo
zic z Cíny jde o zelené barevně velice podobné sklo.

Hematit
Bývá v některých sezónách módní a potom se s jeho 

šperky setkáváme častěji, a to někdy i v ušlechtilých ko
vech. Nejčastější úprava, která je u něj známa, je spé- 
kání. Nebo bývá přírodní materiál, který často není 
příliš homogenní, nahrazen syntetickým oxidem žele
za. V některých případech se místo hematitu ve šper
cích použily kabošony ze syntetického křemíku, který 
je ale výrazně světlejší a také mnohem lehčí.

Drahý opál
Nejkvalitnější barevně atraktivní drahé opály bývají 

vzácné a také neobyčejně drahé. Proto se vždy pře
mýšlelo, jak je přiblížit širší veřejnosti. Mezi nejčastější, 
stále poměrně tolerované, úpravy bývají jmenovány 
dublety a triplety. Turnovec a lllášová (2011) rozlišují 
dublety pravé, polopravé (mixte), nepravé a duté du

blety, vedle triplet. Dubleta je tvořena nejčastěji svrch
ním dílem z kvalitnějšího opálu, podložená např. syn
tetickým onyxem. Pojivém vrstviček bývá kanadský 
balzám, živice, syntetická lepidla apod. Kámen je proti 
opálovému solidu mnohem pevnější, což ocení zejmé
na faseři při zapracování kamene do kovu. U triplety 
jde o tenkou vrstvu velmi efektního opálu, která je opět 
podložena tvrdou destičkou, a navíc je opál ještě pře
kryt třetí vrstvou z nějakého čirého tvrdého materiálu 
(nejčastěji syntetický spinel).

Jako náhrady, které s opálem obvykle již nemají 
mnoho společného, lze jmenovat různé plasty či synte
ticky vyráběné náhrady. Některé nepříliš efektní opály 
se také dobarvují. Poměrně moderní novinkou je pří
rodní hornina slínovec, která má v sobě jemně disper
govaný, neviditelný opál. Ta se vaří v cukerném roz
toku a následně upravuje v kyselině. Oficiálně by se 
tento materiál měl nazývat opál upravovaný.
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Pestrá nabídka různých barevných variant optického skla z Číny. Efekt kočičího oka je u těchto skleněných 
kamenů mimořádný. Foto: D. M areš

Velmi rozšířeným nešvarem je nabízení zejména su
rových drahých opálů s barvoměnou, které jsou přímo 
na stole ponořené ve vodě nebo v ní krátce před na
bízením zákazníkovi byly. Bohužel u velké části dra
hých opálů se efekt barvoměny někdy již poměrně 
brzy díky postupnému vysychání opálu ztrácí. Tento 
čas bývá dost individuální. Někdy jde o desítky mi
nut až několik málo hodin, jindy i několik dnů. Takto 
se chovající opály nazýváme hydrofány a ztráta bar
voměny a celkové zakalení kamene je většinou vrat
né, právě ponořením do vody. Bohužel u značné části 
hydrofánů na tento fakt zákazník nebývá upozorněn 
a kupuje kámen v domnění, že jde o pravý drahý opál 
s dlouhotrvající barvoměnou. Kupujeme-li tedy surový 
opál a ten chceme např. později nechat vybrousit, je 
dobré si všimnout, zda nejsou kameny mokré, či ne
leží přímo v nádobce s vodou. V takovém případě je 
lepší od nákupu ustoupit a najít si nějaký kousek, který 
je evidentně suchý. Ovšem některé hydrofány bývají 
dopovány různými oleji, které potom vysychání opálu

zamezí. Někdy zcela, někdy jen dobu vysychání po
někud prodlouží.

U opálů obecně bývá také problém s praskáním su
rových kusů. Obvykle jde o síť jemných, někdy sotva 
patrných prasklinek, které jsou schopny kámen zvláš
tě při zahřívání, např. broušením, zcela znehodnotit. 
Je tedy dobré si všímat u opálů jakékoliv dodatečné 
úpravy, někdy nesnadno zjistitelné, která by mohla 
kámen při zpracování a tím jeho zahřátí a vysychání 
popraskáním třeba i zcela roztrhat.

Živcový měsíční kámen
Jeho převážná většina použitá ve špercích, zejmé

na v bižuterii, je nahrazena skelným kompozitem. Ká
men se nazývá opalitem a má výrazný modrý efekt. 
Podobné kameny bez modrého efektu bývají někdy 
také zaměňovány s drahým opálem (mají v průhledu 
jiskřivé naoranžovělé zabarvení).

Živcový sluneční kámen
Je velmi často nahrazován skleněným kompozitem, 

tzv. zlatým aventurínem (viz výše).
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Přírodní surovina tzv. býčího oka zpracovaná tamblerováním. Jde o teplotně zahřátá tygří oka, která takto změní 
barvu. Foto: D. M areš

Tanzanit (odrůda zoisitj)
Nebývá přímo nahrazován nějakým syntetickým ka

menem, ale velká část jeho broušených kamenů (a při
rozeně i suroviny) bývá teplotně upravována. Kámen 
ze své původní neatraktivní Šedo zelenohnědé barvy 
nebo velmi světle fialkové změní barvu do intenzivně 
modrofialové barvy. Také se tím dosáhne scelení za 
barvení po celé hmotě kamene.

Vltavín
U našeho druhého dalo by se říci národního kame

ne se můžeme v praxi setkat s podvody jak u přírod
ních, nebroušených kamenů, tak zejména u fazetových 
brusů. Přírodní skulptované a neporušené kameny mají 
především sběratelskou hodnotu v tomto neupraveném 
stavu. A právě na falsa přírodních kamenů se před lety 
začala „specializovat" Čína. Více je zmíněno v prvním 
díle článku. V této části nás zajímají podvody s brouše
nými kameny, které imitují vltavíny. Prim zde hraje ze
jména obyčejné zelené lahvové sklo, se kterým se mů-

Oválný kabošon dodatečně dobarveného magnezitu 
nebo howlitu. Foto: D. M areš
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Tamblerovaný přírodní kunzit z Brazílie s výraznou 
typicky fialovo růžovou barvou. Foto: D. M areš

Světlejší varianta přírodního kunzitu s viditelnou zonál- 
ností. Foto: D. M areš

žeme setkat i ve špercích, zejména prvorepublikových. 
A právě časté broušení skla znamenalo ztrátu důvěry 
a obliby broušených vltavínů. Teprve později se obli
ba vrátila díky přechodu výroby šperků na přírodní 
a v té době nenapodobitelné skulptované kameny. Ješ
tě i dnes lze jednoznačně vnímat převažující zastou
pení vltavínů ve špercích v přírodním stavu, zatímco 
broušené kameny jsou stále využívány minimálně. Při 
rozlišování vltavínů od skla hraje velkou roli zaměření 
se na typickou vltavínovou šlírovitost vybroušeného ka
mene, zatímco skelná náhrada je naprosto čirá. Detail
ně problém odlišování na základě podrobného gemo- 
logického posouzení zveřejnili Hanuš a Hyršl (2018).

Tyrkys
U tohoto kamene je dobré vždy zbystřit, protože 

množství různě upravených, dobarvených nebo i zce
la jiných (skleněných, porcelánových atd.) alternativ 
již jistě daleko přesahuje množství na trhu zcela pří
rodních tyrkysů.

Jisté rozlišení je často možné již pouhým okem, ze
jména když je kámen někde částečně ulomený. Ovšem 
jistá část se odlišuje na místě již obtížněji a je nutná 
determinace laboratorní.

Mezi nejčastějšími simulanty můžeme jmenovat 
plast, sklo, porcelán nebo do tyrkysové barvy zbarve
né jiné minerály - jako častý howlit nebo magnezit či 
zbarvená kost. Někdy se můžeme setkat i s náhradou 
v podobě chryzokolu (ale ten je i jako originální ma
teriál poměrně drahý). Častý je na trhu i rekonstruova
ný tyrkys (slisovaný namletý práškový tyrkys, obvykle 
jako produkt z jiné výroby, spojený nějakým pojivém).

Sugilit
Je relativně novým kamenem. Na trhu se začal po

stupně rozšiřovat až během 90. let min. st. Jde o ne
rost se zcela specifickým a ojedinělým zabarvením 
(díky obsahu oxidů manganu). Mezi nejkvalitnější su
rovinu počítáme sytě růžovofialové až temně purpu
rové kameny, které bývají někdy částečně průsvitné. 
Takto kvalitní surovina se však objevuje vzácně a je 
poměrně drahá. Naopak mezi málo kvalitní surovi
nu řadíme kameny šedorůžové, světle šeříkové a také 
příliš tmavě fialové až hnědé. Upozorňujeme, že na
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Ukázka syntetického krystalu (hrušky) spinelu v barvě Roháček vybroušený ze syntetické suroviny spinelu
kunzitu (rose ď  France). Foto: D. M areš v barvě kunzitu. Foto: D. M areš

trhu jsou často zvlášť ve formě tromlovaných valoun
ků nabízeny jako sugilit kaněny, které jsou svým vět
šinovým objemem pouze okolní matečnou horninou 
a vlastní sugilit tu bývá často zastoupený jen zcela mi
zivě. Snad z důvodu neznalosti bývá takto nabízena 
za kvalitní sugilit takováto sugilitová matrix zejména 
v obchůdcích s ezoterickým sortimentem. Jako snaha 
o náhradu sugilitu levnějším materiálem se jeví barve
ní magnezitu a podobných levných kamenů do velmi 
věrných fialových tónů, podobně jako se to děje u bar
vených náhrad v barvách tyrkysu.

Lokalitou tohoto vzácného kamene je v podsta
tě jediná oblast těžených manganových dolů v Na- 
mibii, kromě méně podstatných výskytů v Japonsku 
nebo v USA. Dá se tedy očekávat, že vzrůstající zájem 
o tento kámen bude stále více lákat jej nějak alterna
tivně nahradit. Občasné pokusy jsme zaznamenali se 
záměnou levnějšího čaroitu za sugilit, zejména s jeho 
kompaktními odrůdami. Klasický čaroit se svou typic
kou plástevnatou či jehlicovitou stavbou ovšem zamě
nit za sugilit stěží lze. Také fialové odstíny jsou u obou

kamenů přeci jen dosti odlišné.
Lazurit (lapis lazuli)
Nejčastěji se u tohoto kamene setkáme na trhu 

s jeho simulantem ve formě rekonstruovaného lapisu 
(někdy i se zrny pyritu, ta jsou ale nalámaná, tedy os- 
trohranná a nepravidelná). Dále můžeme někdy po
tkat i skleněné imitace. Z jiných podobných, ale levněj
ších, kamenů je zaměňován sodalit nebo dumortierit. 
Některé obzvláště syté kameny bývají nasyceny oleji 
nebo se dobarvují (uvnitř jsou zřetelně světlejší). 

Malachit
Byť je na trhu stále dost kvalitního afrického mala- 

chitu z Konga (dříve Zairu), objevuje se už i rekonstru
ovaný malachit. Ten mívá jemně páskovanou struktu
ru, ovšem podezřele pravidelnou, bez vlnek a oček. 
Známy jsou i struktury získané nadrcením a opětovným 
stmelením dříve rekonstruované suroviny.

Azurom alachit
Tento velmi vzácný drahý kámen, který známe ve 

slušné kvalitě jen z několika málo světových nalezišť, je 
podobně jako rekonstruovaný malachit vyráběn také
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Tabulkový roháček onyxu - černě dodatečně dobar- 
veného chalcedonu. Jde o častý kámen zejména pán
ských prstenů. Foto: D. Mareš

touto cestou. Obvykle jsou do homogenní modré azu- 
ritové matrix namíchány a poté stmeleny úlomky rekon
struovaného malachitu.

Chryzokol
Tento méně běžný drahý kámen se v posledních le

tech objevoval občas v kamenné bižuterii velmi věr
ně nahrazován keramickými nebo skleněnými korálky, 
které byly nastříkány povrchově barevnými vrstvami 
imitujícími chryzokol prorostlý s malachitem. Navíc 
byly korálky posléze přelakovány (bývaly vidět za 
tuhlé výstupky na povrchu).

Perly bílé
Pro perly obecně platí velmi složitá odlišitelnost 

většiny imitací od těch pravých. Na trhu jsou běžně 
dostupné skleněné, plastové, voskové, naparované 
umělou perletí na skleněných korálkách a pěstované 
- přírodním chovem v klecích při mořském pobřeží 
(lídrem je Japonsko). Perlotvorkám je v těchto klecích 
vpraven do ulity obvykle malý korálek, který živočich 
začne postupně obalovat perletí. Pro dokonalé rozli
šení je většinou nutné provést složité procedury, např. 
prosvítit perlu rentgenovými paprsky. Bílé perly se také

Ukázka tromlovaného valounu skleněné kompozice 
z Cíny, imitující červený (také zlatý) aventurín. Na 
kamenech je jasně patrné husté nahloučení třpytivých 
zrníček ryzí mědi. Foto: D. M areš

Živcový měsíční kámen ze Srí Lanky. Oválný kabošon 
vybroušený z přírodní suroviny s výrazným efektem 
modrého zabarvení Foto: D. Mareš

minerál XXX., 2022/6 MINERALOGIE, LOKALITY /  545



Dva oválné kabošony přírodního karneolu z pole u Železnice ve zcela původním, přírodním zabarvení.
Foto: D. M a re š

velice často dodatečně zabarvují do mnoha barev, 
které se v přírodě nevyskytují.

Perly černé
Přírodní perly z Tahiti jsou velice drahé, pěstova

né mají zlomkovou hodnotu. Známy jsou i různé od
stíny, které jsou uměle vyvolány a mezi přírodními se 
nevyskytují.

Jantar
Zejména po druhé světové válce, kdy byl během 

prvních následujících let absolutní nedostatek přírodní
ho jantaru z důvodu rozvrácení těžebních míst během 
válečné mašinérie, nastal rozmach pokusů nedostatko

vý jantar něčím nahradit. Zprvu se objevovaly nepříliš 
věrné náhrady z plastů, bakelitu a jiných pryskyřic, kte
ré se uplatňovaly zejména u levné bižuterie. Současné 
moderní náhrady se dělají na principu spékání drob
ných úlomků v celistvý materiál (jde často o vedlejší 
výrobu při opracování větších kusů přírodního jantaru, 
kdy se tak zpětně na trh vrací takto zušlechtěný výrob
ní odpad) nebo se můžeme setkat i s jantarem rekon
struovaným. Přírodní jantar bývá také často zaměňo
ván úmyslně nebo z neznalosti jinými podobnými, ale 
levnějšími přírodními smůlami, jako např. mnohem ge
ologicky mladším a také méně vytvrzeným kopálem.
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Kus suroviny dodatečně dobarveného chalcedonu 
v barvě karneolu. Foto: D. Mareš

Monokrystal syntetické kubické zirkonie v barvě ame
tystu. Foto: D. M areš

Oválný kabošon přírodního červeného aventurínu 
z Kazachstánu. Foto: D. M areš

Kapkovitý kabošon přírodního chryzoprasu z Polska.
Foto: D. M areš
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Surovina přírodního živcového slunečního kamene ze Srí Lanky s mimořádným světelným efektem ve směru 
štěpnosti kamene. Foto: D. M areš
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Dva oválné kabošony čínského přírodního zelenomodrého tyrkysu s typickými černými žilkami. Foto: D. M areš

Vzhledem k tomu, že veškeré fosilní přírodní prys
kyřice byly kdysi tekuté nebo přinejmenším plastické 
(jako dřevní smůla současných stromů), lze v nich mís
ty objevit množství uzavřenin rostlinných i živočišných. 
To, co na lepkavý povrch spadlo, bylo posléze pře
kryto další vrstvou. Zejména živočišné uzavřeniny (ko
máři, pavouci, mravenci apod.) bývají sběrateli hojně 
vyhledávané, a tudíž také často padělané vpravením 
hmyzu, ale i podstatně větších živočichů (např. ještě
rek), do roztavené umělé pryskyřice. Takový materi
ál bývá často viděn na pěších zónách v obchodech 
s „jantarovým" zbožím a bývá nabízen zejména ne
znalým turistům.

Jako základní vodítko rozeznání pravého jantaru 
od umělého bývá doporučováno zahřátí plamenem 
na okraji vzorku. Po několika málo sekundách se pra
vý jantar projeví velmi příjemným odérem, zato umělá 
pryskyřice obvykle nepříjemným štiplavým zápachem.

Je třeba také upozornit, že z hlediska mineralogic
kého se nejedná u jantaru i dalších podobných hmot

Žlutozelený upravený křemen imitující citrín, tzv. bra- 
zilit. Foto; D. M areš
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Dva kabošony vybroušené z této skleněné kompozice. Foto: D. M areš

o uznávané druhy minerálů, nejsou uvedeny v sezna
mech minerálních druhů IMA (Mezinárodní mineralo
gické asociace).

Korál
Vzhledem k stále více důraznějším omezením do

bývání korálu v moři na území mnoha států se na trhu 
stále častěji můžeme setkat s fzv. jablíčkovým nebo ko
řenovým korálem. Tento korál je velice porézní a tím 
také snadno obarvitelný. Známe celou řadu umělých 
odstínů. Povrch se musí napustit voskem a poté se pře
leští, což ale způsobuje v parných letních měsících ne
malé problémy dámským nositelkám na jejich šatech,

kde nechává rozehřátý vosk z korálu nepříjemné skvr
ny. Mimoto se lze také od dávné minulosti setkat hoj
ně i se skleněnými imitacemi a nověji také plastovými.

Slonovina
Vzhledem k přísnému embargu většiny kulturního 

světa na vývoz a prodej této vzácné suroviny existu
jí šperky ze slonoviny již víceméně pouze jako staro
žitnosti. Na některých afrických trzích se lze sice stá
le setkat zejména s domorodci vyráběnými tradičními 
šperky (hojně náramky nebo sošky), které si jako turi
sta můžete i koupit, ovšem již nikoliv legálně vyvézt. 
Setkat se lze celkem často s náhradami z mrožoviny,
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Dodatečně dobarvené hlízky magnezitu, imitující tyrkys. Foto: D. M a reš
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Různě sytě zbarvené tromlované citríny vypálené z ametystové suroviny. Foto: D. M a reš

mamutoviny nebo jiných kostí či rohů nebo parohů.
Závěr
Na závěr považujeme za potřebné říci, že tento 

článek vzniknul především jako snaha upozornit a tře
ba i poučit zejména laické milovníky drahých kamenů 
a dát jim nějaké drobné rady, čeho se mají vyvarovat 
a na co si dát pozor při nákupech. Odborníci - ge- 
mologové samozřejmě informace v této práci uvede
né dokonale znají. Tento druhý díl je tedy určen pro 
laické milovníky a sběratele drahých kamenů, když 
první díl byl věnován obdobným poučkám a radám 
pro běžné laické a často teorve začínající sběratele 
sbírkových nerostů.

Na burzách kamenů v ČR je prodejců drahých ka
menů poměrně málo a jsou v podstatě všichni dlou

hodobě známí a seriózní. Mnozí disponují i vlastními 
diagnostickými laboratořemi a vykonávají i soudně 
poradenskou službu.

Nelze ale říci, že by se v článku nastíněné problé
my záměn či vyložených podvodů ČR vůbec netýkaly. 
Odborník - gemolog nám dá jistě za pravdu, že již 
běžným pohledem do výkladních skříní některých ob
chodů nabudeme minimálně rozpačitých dojmů, kdy 
je zákazník uváděn v nejistotu např. nejasnými popi
sy zboží. Bohužel i některá starožitnictví, snad právě 
z důvodu již dříve uvedeného špatného nebo žádné
ho aspoň základního vybavení pro práci s drahými 
kameny, nejsou dokonalou zárukou správného náku
pu. Záměny českých granátů sklem i ve starožitných 
šňůrách se bohužel dějí stále.
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Skupina dodatečně sytě dobarvených přírodních lazuritů . Foto: D. M a re š

Tromlovaný kámen přírodního dumortieritu, též někdy vydávaný za lazurit. Foto: D. M a re š
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Živcový sluneční kámen z Tanzanie. Kapkovitý kabo- Sytě zbarvený přírodní tromlovaný lazurit s viditel-
šon s výrazným světelným efektem. Foto: D. M areš nými zrníčky typického pyritu. Foto: D. M areš

Oválný kabošon přírodního, částečně dobarveného, Sytě žlutozelený tromlovaný brazilit. Upravená suro-
„jablíčkového" korálu s povrchem napuštěným vos- vina křemene v barvě kvalitního citrínu.
kem. Foto: D. M areš Falu. D. Mureš
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Dva kabošony vybroušené z mamutoviny z Jakutska, s dobře viditelnými strukturami růstu. Foto: D. M a re š

Tromlované kameny přírodního sodalitu. Tmavší variety bývají občas zaměňovány za luzurit. Foto: D. M areš
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Kabošony živcového slunečního kamene vybroušené z přírodní suroviny ze Srí Lanky. Vynikají výrazným svě
telným efektem. Foto: D. M areš

S problémem záměny pravých kamenů za syn
tetické, případně špatnou determinací se v minulosti 
mohly setkat i některé české instituce. Také Národ
ní muzeum po nových revizích Kabinetu drahých 
kamenů muselo konstatovat, že má ve sbírkách ně
kdy něco jiného, než je zapsáno v inventárních kni
hách (např. diamant, safír, rubín - viz například 
přednáška kurátora sbírky drahých kamenů Mgr. 
Lukáše Zahradníčka: https://www.youtube.com/ 
watch?v=w Vl_jZJO ECc& t=1s& ab_channel=Spo- 
le%C4%8DnostN%C3%Alrodn%C3%ADhomuzea). 
V divokých devadesátých letech po revoluci získaly 
také některé banky do zástavy na základě různých 
certifikátů množství drahých kamenů, které se brzy 
ukázaly jako kameny velmi nízké kvality, byť za ně 
byly vyplaceny závratné sumy ve formě půjček, kde 
tyto kameny byly jistinou k poskytnutí těchto půjček.

Jak je tedy vidět, do problémů se občas dostaly 
i profesionální instituce, proto by si každý zákazník 
před potenciálním nákupem drahého kamene či šper
ku s drahými kameny měl uvědomit, že čím dražší hod
lá být jeho investice, tím více by měl být obezřetný při 
lakovém nákupu.

Jak autoři dlouhodobě zjišťují, článků zabývajících 
se touto tematikou je v ČR zatím stále málo a osvěta 
zejména v gemologii je více než žádoucí.
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-nas/matne-nevzhledne-kaminky-banky-kvuli-nim-prisly- 
-o-20-miliard-kc.html, https://www.idnes.cz/ekono- 
mika/domaci/podvody-s-drahokamy-v-90-letech-u-bank. 
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To jsou falešné drahokamy, kvůli nimž přišly české banky
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Šokující zjištění! Diamanty z e-shopu byly falešné: htt-

Oválný kabošon ryzího křemíku. Tento synteticky 
vyrobený kámen vyniká svým leskem a občas bývá 
použit jako náhrada za příliš těžký hematit.

Foto: D. M a reš

ps://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sokujici-zjisteni-
-Diamanty-z-e-shopu-byly-falesne-4365/clanek, https://
www.denik.cz/ekonomika/e-shop-nabizel-falesne-dia-
manty-zjistila-inspekce-20130917.html
Podvody s certifikáty drahých kamenů: http ://w w w .
sberatel.com/diskuse/sberatel/podvody-s-certifikaty-
-drahych-kamenu-3óó53
Ověření kamene pomocí stanovení hustoty - pracovní blog: 
h ttps://w w w .fler.cz/b log/overeni-kam ene-pom oci- 
-stanoveni-hustoty-pracovni-blog-33125
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