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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá alchymii a jejím přínosem ke studium chemie, 

mineralogie a petrografie. V úvodní části popisuje vývoj alchymie ve světě a seznamuje 

s nejvýznamnějšími osobnostmi tohoto oboru. Další kapitola je věnována alchymii na 

našem území a také mecenášům, kteří alchymisty v jejich snažení podporovali. Čtvrtá 

kapitola stručně pojednává o alchymistických teoriích a základních tématech, kterým se 

alchymisté věnovali. Následující kapitola je zaměřena na přínos alchymie pro současné 

vědní disciplíny. Bakalářská práce je zakončena návrhem exkurzní trasy, přibližující 

alchymii studentům. 

Klíčová slova: alchymie, Kámen mudrců, elixír života, zlato, Rudolf II. 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with alchemy and her benefits for study of chemistry, 

mineralogy and petrography. In the introductory part describe development of alchemy in 

the world and introduces the most important figure on this field. Another chapter is 

devoted to alchemy in our area and patrons, who alchemists in their endeavor to support. 

The fourth chapter briefly discusses the alchemical theories and basic themes which 

alchemists spent. The following chapter foucuses on benefits of alchemy for current 

science disciplines. The thesis is concluded with a proposal excursion route, approaching 

alchemy to students. 

Keywords: alchemy, the philosopher's stone, the elixir of life, gold, Rudolf II. 
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ÚVOD 

Alchymie je v očích většiny lidí pavědou šarlatánů, kteří chtěli s pomocí triků a 

podvodů zbohatnout na úkor svých důvěřivých mecenášů. Neprávem je jí také 

přisuzováno, že jejím jediným cílem byla proměna laciných kovů ve zlato. Tyto názory 

převládají již od doby osvícenství, pro kterou byla každá středověká myšlenka jen pověrou 

nebo výtvorem zatemnělosti. Poctiví alchymisté však své práci, ve kterou bezmezně věřili, 

přinášeli mnoho obětí, ať už ve formě hmotných statků, vyčerpávajícího úsilí nebo osobní 

svobody. 

Ve své práci se snažím ukázat alchymii v tom lepším světle. Popisuji její vývoj od 

nejstarších dob až po největší rozkvět a následný úpadek. Zaměřuji se na některé 

významné osobnosti za světa alchymie, ale nevynechám ani nejznámější podvodníky. 

Neméně podstatné je osvětlit nahlížení středověkých alchymistů na svět a podle toho také 

posuzovat jejich práci, kterou nebyla pouze výroba zlata nebo snaha o získání Kamene 

mudrců. Zmiňuji se také o významu a přínosu alchymie pro dnešní vědní disciplíny. 
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1 CO JE TO ALCHYMIE? 

1.1 Definice alchymie 

Říci stručně a jasně, co je to alchymie, není tak jednoduché, jak by se na první 

pohled mohlo zdát. Vysvětlit tento pojem se již pokoušelo mnoho učenců a filozofů. 

Každý  však měl vlastní představu o alchymii a proto vzniklo mnoho různých definic. 

Například Slovník cizích slov o alchymii říká, že je to „středověká spekulativní 

forma chemie spojena i s experimenty a řemeslnou výrobou.“ (Kolektiv 1998) 

V 19. století, německý profesor Justus von Leibig, jeden ze zakladatelů organické 

chemie zabývající se otázkou zlata v alchymii stojí za výrokem: „Alchymie nebyla nikdy 

ničím odlišným od chemie. Je hluboce nespravedlivé zaměňovat ji, jak se to obvykle dělá, 

s výrobou zlata v 16. a 17. století. Alchymie byla vědou a obsahovala všechny procesy, 

které byly technicky aplikovány v chemii.“ Toto tvrzení však naráží na dva nedostatky a 

proto s ním nelze zcela souhlasit. Prvním z nich je ten, že alchymie má své kořeny již 

v době 4. století př. n. l. a druhým je fakt, že v období na které Leibig naráží se alchymisté 

zabývali i směry esoterickými a mystickými, kdežto jeho výrok je zaměřen výhradně 

chemicky. (Karpenko 2007) 

Nezřídka se můžeme setkat s názorem, že alchymické učení bylo předchůdcem a 

kolébkou chemie. Považuje se za nevědecké období chemie, její historický předstupeň 

případně primitivní chemii. Hlavní rozdíly mezi těmito dvěma disciplínami nacházíme 

v přístupu k experimentům. V dnešní chemické praxi se nejdřív pojmenuje problém, 

následně je vyslovená hypotéza ověřována pokusy, při kterých se aplikují dříve získané 

poznatky teoretické i experimentální. Analýzou výsledků těchto pokusů je pak možné 

stanovit závěry svého bádání. Alchymisté se při svých pokusech snažili všemi dostupnými 

prostředky dosáhnou cíle, který si předem určili. Nedrželi se při tom žádné obecné teorie, 

pouze jisté formy filozofie o vzájemném působení člověka a světa. Využívali převážně 

zkušeností, které nabyli již dříve a snažili se získat požadovaný produkt. Velmi často se 
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stávalo, že během svého experimentování objevili zcela náhodně nějakou chemikálii nebo 

prvek. (Zýka, Karpenko 1984)  

Jak již bylo zmíněno výše, měla alchymie kromě své stránky praktické i stránku 

filozofickou (esoterickou, mystickou), která pokládala za hlavní cíl zdokonalení člověka, 

nikoliv kovu a jeho povznesení na vyšší duchovní úroveň. Filozofickou definici alchymie  

navrhla v 19. století Angličanka Mary Ann Atwoodová: „Hermetismus či jeho synonymum 

alchymie byl ve své prvotním posláním filosofickou a exaktní vědou o obrození lidské duše 

z jejího nynějšího pudového stavu k božské dokonalosti a ušlechtilosti, v níž byla původně 

stvořena. Sekundárně a náhodně s sebou nesl znalost způsobu, jak mohou být životní 

esence věcí… zesíleny a povzneseny k ušlechtilejší formě.“ Tato definice, je pravým 

opakem výroku Leibiga, jelikož je zde téměř zcela opomenuta stránka chemická. S 

kompromisní definicí alchymie s níž se dnes ztotožňuje nejvíce historiků přichází ve 20. 

století Angličan Harry Josef Sheppard: „Alchymie byla uměním jak oddělit část vesmíru od 

existence v čase a dosáhnout zdokonalení této části, což je zlato pro kovy, pro člověka 

dlouhověkost, potom nesmrtelnost a konečně vykoupení. Zdokonalení hmoty se hledalo 

působením přípravků (Kamene Mudrců pro kovy, elixír života pro lidi), zatímco duchovní 

zušlechtění plynulo z jisté formy vnitřního odkrytí nebo osvícení.“ Na základě uvedených 

informací, můžeme alchymii označit za přírodovědecko-filozofický obor, kombinující 

prvky filozofie, mystiky, astrologie, medicíny, fyziky, metalurgie a chemie. 

(Karpenko 2007) 

1.2 Původ slova „alchymie“ 

O vzniku a významu slova alchymie existuje hned několik teorií a ani dnes se nedá 

s jistotou tvrdit, která z těchto teorií je ta pravdivá. Hledat slovo alchymie ve starých 

spisech by příliš nepomohlo, neboť i když se jedná o starou nauku, její název je o jedno 

tisíciletí mladší. Jedinou nezpochybnitelnou částí termínu alchymie je arabský určitý člen 

al-, který je jasným dokladem toho, že se tato nauka objevila i v arabském světě. Odkud 

však pochází základ tohoto slova – chemi, chymia, kemia, kimia? (Karpenko 1988) 
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Jedna z teorií říká, že toto slovo má původ ve staroegyptském k-m-t. Staří 

Egypťané nepsali samohlásky, takže název své země, která byla okolními národy 

označována jako Kemet, zapisovali jen těmito třemi souhláskami. V překladu tento název 

znamená černá zem, což poukazuje na naplaveniny, které každý rok přinášela rozvodněná 

řeka Nil. Při porovnání výrazu k-m-t a slov kemia nebo kimia, zde jistá podobnost je, 

historikové však podotýkají, že ač v helénistickém Egyptě kvetla činnost jež se následně 

v alchymii vyvinula, nikde ve starých textech se toto snažení neoznačuje slovem, ani 

vzdáleně podobným kmenu k-m-t. Někdy se uvádí, že chemi znamená Egypt. Pro toto 

tvrzení je však jen jeden důkaz z 1. století n.l. u řeckého historika Plutarcha, který takto 

označuje Egypt ve svém spise o Isidě a Osiridovi. (Matula 1948, Karpenko 1988) 

Jiná teorie se opírá o řecké slovo chemeia, odvozené z termínů chymos (šťáva) a 

cheo (lití), které označovalo učení o vlhku. Podle některých jazykovědců měl tento termín  

znamenat lití roztavených kovů. Badatelé v oboru alchymie soudí, že vznik nového slova 

byl zapříčiněn hlavně potřebou společného výrazu pro dělání zlata (chrysopoiia) a stříbra 

(argyropoiia). Za základ tohoto slova byla použita vlastnost společná všem kovům, tedy 

tavitelnost. S kovy pracovali alchymisté velice často a to i kovy roztavenými, avšak ani 

v tomto případě se výraz chemeia v alchymistických textech v této souvislosti neobjevuje. 

(Matula 1948, Karpenko 1988) 

 

Obr. 1. Obraz malíře Davida Tenierse:  Alchymista. (Matula 1948) 
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ A PŘEHLED ALCHYMIE 

VE SVĚTĚ 

Primitivní člověk, který podstatu přírodních jevů nechápal, uctíval samotné přírodní 

síly jako božstva a poznatků dosahoval pouze náhodou. Až teprve snaha o ulehčení si 

života v tvrdých podmínkách, naučila naše prapředky vědomému hledání nových 

poznatků. Na počátku se člověk zajímal pouze o znalosti, užitečné pro praktický život a až 

mnohem později projevoval snahu po hlubším poznání. Začal se ptát proč. Oheň byl 

jedním  z prvních dějů, které upoutaly pozornost člověka. Jen velice pomalu se ho naučil 

používat a ovládat, ale i nadále zůstávala jeho podstata záhadou. Vzbuzoval strach pro 

svou nebezpečnost a byl uctíván jako mocné božstvo. (Matula 1948) 

Výroba kovů z rud, kterou si člověk osvojil za dlouhá tisíciletí po tom, co poznal 

oheň, byla nejdůležitějším pokrokem v životě pravěkých lidí.  Již přírodní národy dosáhly 

značných chemicko-technologických znalostí, které se dále rozšiřovaly s pokračující 

kulturou. Ve starověku bylo známo sedm jednoduchých kovů: měď, zlato, stříbro, železo, 

olovo, cín a rtuť. (Matula 1948) 

Jako první byla objevena měď v přírodní formě, díky které v Egyptě začala asi 

kolem roku 4400 př. n. l., přechodná doba kamenno-měděná. Jednalo se také o první kov 

dobývaný pomocí ohně z rud. Kolem roku 3900 př. n. l. používali Egypťané pro barvení 

glazury na hliněné nádoby zelený kámen malachit, z něhož se vyloučila měď, když se 

náhodně dostal do styku s rozžhaveným uhlím. Zlato se objevuje kolem roku 4000 př.n.l. 

ve slitině se stříbrem, nazývané elektron. Stříbro samotné se v Egyptě nevyskytuje, proto 

bylo daleko víc ceněné než zlato a jeho cena klesla teprve dovozem z Přední Asie. Výskyt 

bronzu, tedy slitiny mědi a cínu, se v Egyptě datuje kolem roku 2700 př. n. l. a její 

všeobecné rozšíření je známo kolem roku 2000 př. n. l. od kdy se datuje také hlavní doba 

bronzová. Teprve koncem druhého tisíciletí př. n. l. je užívání železa všeobecně známé, 

což však neznamená, že bylo železo objeveno později než měď a bronz. Pro pravěkého 

člověka by z chemicko-metalurgického hlediska bylo daleko snazší vytavit z krevele 

železo při 700 ˚C, než vytavit z kyslíkatých rud mědi při teplotě 1100 ˚C měď. Proto může 
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být nedostatek železných předmětů v archeologických vykopávkách způsoben chemickou 

povahou materiálu. Dovoz vzácného cínu z Indie a později z Británie byl zcela v rukou 

Féničanů. Cín býval často zaměňován s olovem, kdy se oba tyto materiály považovaly za 

odrůdu jednoho kovu. Že bylo olovo známo už dávno, dokládají egyptské zápisy z 15. 

století př. n. l. a také je uvedeno v druhé knize Mojžíšově. Jako první se ve svých 

písemnostech o rtuti zmiňuje Aristoteles a jeho žák Theofrastos popisuje, jak z rumělky 

vyrobit rtuť. Již v 1. století n. l. podává římský technický spisovatel Vitruvius návod, jak 

získávat rozptýlené zlato amalgamací. Kromě bronzu znaly staré národy také mosaz, 

skládající se z mědi a zinku, který jim však nebyl znám, jelikož se při tehdejším způsobu 

dobývání kovů z rud ztrácel při v podobě kysličníku. Krom ojedinělého nálezu vázy 

z čistého antimonu, pocházející asi ze 4. tisíciletí př. n. l., nejsou žádné jiné důkazy o 

známosti kovového antimonu. Jeho rudu, leštěncem antimonový však používaly 

staroegyptské ženy k černění obočí. Z látek, které staré národy znaly, můžeme ještě 

jmenovat kuchyňskou sůl, vápno, dřevěný popel, sklo, emaily, rostlinné i nerostlinné 

barvy, víno, pivo a mýdlo. U všech národů bylo velice pokročilé koželužství. 

(Matula 1948, Marshall 2004) 

Tento neúplný výčet nám prozrazuje, že staré národy měly značné chemické 

znalosti, naprosto však nechápali podstatu příslušných chemických dějů. První dělali 

záznamy o těchto znalostech Egypťané, většina z nich se však ztratila. Majiteli chemických 

znalostí byli kněží, kteří svá tajemství drželi v tajnosti a vyučovali v nich pouze své 

nástupce. Nedá se však předpokládat, že tito kněží provozovali alchymii v pravém slova 

smyslu, znali pouze recepty k přípravě některých látek. Pravou podstatou alchymie je 

přesvědčení o jednotě hmoty a z toho plynoucí možnosti vzájemné přeměny kovů. 

(Matula 1948) 

2.1 Alchymie Helénismu 

2.1.1 Egypt 

Kořeny alchymie nacházíme v období helénismu, které se datuje mezi 

4. století př. n. l. až rok 30 př. n. l. Počátky tohoto období jsou spjaty se smrtí 
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Alexandra III. Velikého, známého s přídomkem Makedonský, v roce 323 př. n. l., kdy se z 

následných válek mezi jeho vojevůdci vynořily helénistické státy, z nichž je pro alchymii 

důležitý Egypt s duchovním centrem v Alexandrii pod vládou Ptolemaiovců. Egypt byl 

sice roku 30 př. n. l. dobyt Římany, ale helénistická kultura zde přetrvala a proto je toto 

místo považováno za kolébku právě té alchymie, která svou existenci končila o téměř dvě 

tisíciletí později v Evropě. (Karpenko 2007)  

Legendy říkají, že za zakladatele a tvůrce alchymie je považován egyptský bůh 

Thovt, který byl bohem moudrosti, písma, řeči, řádu, zákonů, kouzelnictví, magie, 

lékařství, astronomie a Měsíce. Tento bůh prý sepsal veškerou svou učenost a spisy, 

kterých mělo být 36 525, dal je do opatrování kněžím, kteří se je měli naučit znát 

nazpaměť. Thovta můžeme najít vyobrazeného jako muže s hlavou ibise nebo paviána se 

srpem měsíce a královskou korunou. Thovt je také ztotožňován s údajným prvním řeckým 

alchymistou Hermem Trismegistem. (Karpenko 1988, Schreiber 2009) 

Poté, co Makedonci pod vedením Alexandra III. Velikého ve 4.století př. n. l. 

obsadily Egypt, založili město Alexandrii, jež se stalo centrem antické vzdělanosti. 

Veškerá tato vzdělanost se koncentrovala především na Akademii, která zde byla zřízena a 

na níž působili významní řečtí myslitelé, kterými byli například Archimédes a Euklides. 

Jednalo se o vědeckou instituci podobnou dnešním univerzitám, jejíž součástí byla i 

Alexandrijská knihovna, shromažďující písemné poznatky tehdejší doby, tedy i 

alchymistické spisy. V roce 47 př. n. l., během římské invaze, utrpěla knihovna vážné 

škody způsobené požárem, ze kterých se však vzpamatovala. Při náboženských bouřích 

v roce 305 n. l. však byla knihovna zcela zničena. Svou činnost sice krátce na to obnovila, 

ale po obsazení města Araby v roce 642, kdy se mělo rozhodnout jak naložit se spisy 

uloženými v knihovně, vyřkl chalífa Umar ibn al-Chattaba jeden z nejslavnějších výroků 

v historii: „Obsahují-li ty knihy totéž, co korán, jsou zbytečné. Je-li v nich něco jiného, 

jsou škodlivé. V každém případě spálit!“ Těmito událostmi lidstvo definitivně přišlo o 

moudrost mnoha generací učenců, kteří se na budování Alexandrijské knihovny podíleli a 

můžeme si být téměř jisti, že se mezi 900 000 ze spálených spisů nacházely i spisy o 

alchymii.  (Matula 1948, Schreiber 2009) 
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2.1.2 Antické Řecko 

V Řecku se alchymie opírala o přírodní filozofii a snahu o vysvětlení podstaty 

světa. Složení látek v přírodě a jejich přeměny byly formulovány na základě filozofických 

teorií a praktických poznatků Egypťanů. Tak postupně vznikla jednotná představa o světě, 

jejíž hlavní myšlenkou bylo, že se svět skládá z jedné nebo několika základních látek. Tato 

zásadní myšlenka ovlivnila celý vývoj alchymie. (Karpenko 2007) 

Jedním ze zakladatelů teorie o pralátce, též známé jako apeiron, která má schopnost 

stát se jakoukoliv konkrétní látkou vyskytující se v přírodě, byl řecký filozof 

Anaximandros z Milétu (610 – 546 př. n. l.). Jakmile se tato teorie rozšířila v řadách 

filozofů, začali někteří z nich onu pralátku přiřazovat k některé konkrétní látce. 

Empedoklés z Tragantu (490 – 430 př. n. l.) považoval za pralátku zemi, Thales z Milétu 

(624 – 543 př. n. l.) vodu, Anaximenés z Milétu (588 – 525 př. n. l.) vzduch a Hérakleitos 

z Efesu (535 – 475 př. n. l.) oheň. Tím byl položen základ k nauce o čtyřech živlech 

se kterou přišel již zmíněný Empedoklés. Podle této nauky vznikají konkrétní věci 

rozkladem a slučováním zmíněných živlů, přičemž jsou tyto jevy možné díky působení 

dvou protikladných duchovních principů (dobro/zlo, aktivní/pasivní, mužský/ženský 

princip). Pokud pomineme duchovní principy, jakožto hybatele veškeré přeměny látek, 

byla touto teorií definována hmota ve čtyřech skupenstvích, tak jak ji známe dnes: půda – 

pevné skupenství, voda, kapalné skupenství, vzduch – plynné skupenství a oheň – plazma. 

(Matula 1948, Karpenko 2007) 

Později rozvinul nauku o čtyřech živlech Sókratův žák Platón (427 – 347 př. n. l.), 

podle kterého se hmota skládá z malých částeček. Platón přitom převzal učení 

pythagorejských matematiků předpokládající, že se jednotlivé částečky podobají 

geometrickým tělesům. Částečky země měly být zastoupeny krychlemi, částečky vody 

dvacetistěny, částečky vzduchu osmistěny a částečky ohně čtyřstěny. Tyto částečky pak 

měly být podle jeho teorie dělitelné, jelikož se zmíněná tělesa skládají z trojúhelníků. 

(Karpenko 2007) 
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Na Empedoklovo učení navázal také filozof a nejslavnější Platónův žák Aristotelés 

ze Stageiry (384 – 322 př. n. l.). Aristotelova filozofie se zakládala na nauce o čtyřech 

příčinách bytí. Forma nebo také podstata, která je stálá a neměnná, umožňující pohyb látek 

byla označena jako formální příčina bytí (duše). Látková příčina bytí (tělo), která se mění 

pouze vnějším zásahem. Hybná příčina bytí (bohové), která byla nastartována účelovou 

příčinou bytí, určující zároveň její směr, byla příčinou všeho pohybu. Podle Aristotela je 

svět tvořen Zemí překrytou nebeskými sférami, na kterých se nachází nebeská tělesa. Po 

sféře nejblíže Zemi se pohybuje Měsíc, přičemž vše co se nachází pod jeho úrovní je 

tvořeno čtyřmi živly a pralátkou, která se přeměňuje na konkrétní látky kombinací živlů. 

Živly vznikají spojením dvou kvalit, jak Aristotelés nazval vlastnosti, které jim přisoudil. 

Vlastnosti živlů se dají rozdělit na aktivní (teplo a chlad) a pasivní (sucho a vlhko). 

Spojením tepla a sucha vznikl oheň, z chladu a vlhka vznikla voda, z tepla a vlhka vznikl 

vzduch a chlad a sucho dali vzniknout půdě. Pokud má tedy živel aktivní kvality může na 

jiné živly působit, pasivní kvality zase umožňují, aby na něj bylo působeno. Změnou 

poměru nebo nahrazením kvalit v látce, pak může jedna látka přecházet v druhou. Všechny 

uvedené Aristotelovy myšlenky se staly pro generace alchymistů teoretickým základem 

možnosti přeměny kovů. Alchymisté také přijali pátý živel o který Aristotelés základní 

čtveřici živlů rozšířil. Tento živel byl nazýván kvintesence neboli éter. Byla z něj složena 

všechna nebeská tělesa a zároveň zaplňoval veškerý světový prostor, kde pod sférou 

Měsíce řídil mísení živlů při vzniku pozemských věcí z pralátky. Nabízela se proto i druhá 

možnost jak vytvořit látku dle vlastní představy. Látka musela být zbavena příměsí živlů, 

čímž se získala čistá pralátka, též zvaná Kámen mudrců, která se při dodání správného 

poměru určitých živlů změnila v cokoliv. (Matula 1948, Karpenko 2007) 

V antickém Řecku se rozvíjely i jiné teorie o podstatě světa, než byly ty o živlech a 

pralátce. Jednou z těchto teorií, která se věnovala elementárně kvantitativní struktuře 

hmoty, se zabývali filozofové, jež jsou často označováni jako atomisté. Leukippos z Milétu 

(490 – 420 př. n. l.) a jeho žák Démokritos z Abdér (460 – 370 př. n. l.) se domnívali, že je 

svět složen z nekonečného množství malých částic, jež jsou v neustálém pohybu a 

prázdnoty. Předpokládali, že se tyto částice liší velikostí i tvarem a díky jejich pohybu 

dochází k přeměně nebo vzniku předmětů. Epikúros ze Samu (341 – 271 př. n. l.) později 

doplnil představu o světě složeném z částic o domněnku, že se částice neliší pouze 
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velikostí a tvarem ale také svou tíhou. Aby zdůraznil nedělitelnost těchto částic, zavedl pro 

ně název atom. (Matula 1948, Karpenko 2007) 

Další teorie se opírala o již zmíněnou pythagorejskou matematickou filozofii. 

V této filozofii byla zdůrazňována číselná moc vesmíru založená na pozorování 

geometrických tvarů, hvězd a zvuku. Za nejvýznamnější z čísel bylo považováno číslo 7, 

jehož význam se odvíjel od sedmi nebeských těles a také sedmi ve starověku známých 

kovů (zlato, stříbro, měď, olovo, železo, cín a rtuť). Tato shoda stála u zrodu myšlenky o 

magickém propojení kovů s nebeskými tělesy, což se také projevilo v alchymistických 

spisech, kde byl každý kov zapisován symbolem nebeského tělesa k němu přiřazenému. 

(Schreiber 2009) 

2.1.3 Antický Řím 

Starověcí Římané měli vzdělané Řeky ve velké úctě, převzali jejich kulturu a také 

v oblasti alchymie se drželi řeckých poznatků. Například římského lékaře Galéna 

z Pergamu (131 – 201), stejně jako mnoho dalších vzdělanců, nejvíce ovlivnil Aristotelés. 

Tento lékař byl ve starověku velkou autoritou, jelikož se mu podařilo sepsat vše o tehdejší 

medicíně. Byl názoru, že zdraví člověka záleží na rovnováze tělesných šťáv, přičemž při 

porušení této rovnováhy může vyvolat nemoc nebo být dokonce příčinou smrti. Galén 

rozpoznával čtyři základní tělesné šťávy a to sice krev (sangius), žluč (chloé), hlen 

(flegma) a černou žluč (melné chloé). Podle převahy některé ze šťáv v lidském těle byla 

určena povaha člověka (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik). (Karpenko 1988, 

Schreiber 2009) 

Mezi Římany byl vedle Aristotela uznáván také Empedoklés, jehož učení do Říma 

rozšířil římský filozof a básník Titus Lucretius Carus (97 – 55 př. n. l.) a nejeden učený 

Říman se vzhlédl v teoriích atomistů. Stejně jako v jiných oblastech světa, tak i v Římě se 

alchymisté pokoušeli vyrábět zlato z laciných kovů. Tyto snahy však byly ukončeny v roce 

286, kdy císař Dioklecián (244 – 313) přikázal veškeré písemné záznamy o výrobě zlata 

spálit. Někteří autoři uvádí jako důvod tohoto činu prevenci proti znehodnocování měny, 

jiní jsou názoru, že se císař obával zbohatnutí jemu nepohodlného obyvatelstva. Mezi 
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spálenými spisy se bohužel nacházely i záznamy o metalurgických procesech a přípravách 

chemikálií. Když pak v roce 476 dochází k pádu Západořímské říše, pokračuje rozvoj 

alchymie pouze ve Východořímské říši. Nejznámějším objevem té doby byla zbraň, 

využívaná především v námořních bitvách, zvaná řecký oheň. Jednalo se o samozápalnou 

směs, která údajně hořela i ve styku s vodou a voda prý dokonce její hoření podporovala. 

Tajemství výroby řeckého ohně se však nedochovalo, jelikož se jednalo o střežené 

tajemství, tudíž můžeme jeho složení a způsob přípravy pouze odhadovat. (Matula 1948, 

Karpenko 2007, Schreiber 2009) 

2.2 Arabská alchymie 

Raný středověk se nese ve znamení úpadku evropské kultury, čímž je dán prostor 

kultuře arabské. Výbojní Arabové si ve velice krátké době podobili velkou část v té době 

známého světa. Nárokovali si území od jihu Pyrenejského poloostrova přes severní 

polovinu Afriky a východoafrické přístavy až po Malou a Střední Asii, části Indie a Číny. 

Na těchto územích přišli do styku s nejrůznějšími výrobními technologiemi, které předtím 

neznali. Do té doby byli pouze seznámeni s produkty těchto technologií, jakožto 

s dováženým zbožím. Získané znalosti dále šířili společně s alchymií, kterou se nechali 

inspirovali převážně v Egyptě a Řecku, ale může u nich nalézt i některé poznatky čínské 

alchymie, o které se budu ještě později zmiňovat. V arabské alchymii byly na první místo 

stavěny především praktické dovednosti. Snažili se konstruovat nové laboratorní přístroje a 

zároveň vylepšovat ty staré. Podařilo se jim vylepšit některé z chemických postupů jako 

jsou: destilace, filtrace, krystalizace, sublimace a tavení látek. A zároveň dospěli 

k objevům několika nových látek. Arabům se povedlo ukořistit a shromáždit množství 

spisů starověkých myslitelů a na jejich základech postavit teoretický základ svého bádání. 

(Zýka, Karpenko 1984; Karpenko 1988) 

Hlavní osobností arabské alchymie byl Abú Abdalláh Džabir ibn Hajján ibn 

Abdalláh al-Kúfí, známý také pod jménem Geber (721 – 815). Byl označován za autora 

několika tisíc spisů, pozdější výzkum však dokázal, že napsal jen některé z nich. Většina 

z těchto spisů je a napsána několika neznámými autory, kteří se za Gebera jen vydávali, 

aby svým pracím dodali na důvěryhodnosti. Toto zjištění vedlo některé z vědců 
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k domněnce, kterou se zatím nepodařilo úspěšně potvrdit ani vyvrátit. A to že Geber nikdy 

neexistoval. Pro alchymii má velký význam především jeho teorie síry a rtuti, které měly 

být základními stavebními kameny všech kovů. Vycházel a Aristotelovy nauky o čtyřech 

živlech, ze kterých se údajně skládají všechny látky a přidal k nim dva hybné principy, 

tedy již zmíněnou síru a rtuť. Síra, skládající se z ohně a vzduchu zastupovala princip 

hořlavosti, což byla vlastnost nekovů. Rtuť složená z vody a země byla původcem principu 

tavitelnosti, jež zachycuje vlastnost kovů. Nemyslí však přírodní síru a rtuť, protože jak už 

bylo v té době velice dobře známo, sloučením těchto dvou látek vznikne rumělka, nýbrž 

uvažuje o tak zvané filozofické síře a rtuti. Geber tvrdil, že tyto dva principy pod 

povrchem země stvoří kov, který dlouhou dobu dozrává a dá-li se mu dostatečný čas, 

dozraje a stane se z něj zlato. Tato myšlenka vlastně říkala, že alchymistická přeměna kovů 

ve zlato je pouze urychlení pochodů dějících se přirozeně v přírodě. (Zýka, Karpenko 

1984; Schreiber 2009) 

 

Obr. 2. Alchymista Geber v představách středověké Evropy. (Zýka, Karpenko 1984) 
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Geber byl seznámen s velkým množstvím kovů ze kterých vyráběl nejrůznější soli. 

Ovládal filtraci, destilaci, krystalizaci, sublimaci a další chemické operace. Je známo, že 

znal kyselinu sodnou, solnou, sírovou, dusičnou a také draselný louh. Všechny své pokusy 

velice pečlivě zapisoval i s údaji o množství a váze složek, tudíž není nikterak složité jeho 

pokusy zopakovat i v dnešní době. A právě jeden z Geberových výroku nám ukazuje, že to 

byl právě on, kdo postavil v arabské alchymii na první místo pokusy: „Podstatnou 

podmínkou v umění je zkušenost a pokus. Kdo prakticky nepracuje a nedělá pokusy, 

nedospěje nikdy k úspěchu. Ty však, synu můj, dej pozor, abys dělal pokusy nebo 

praktikoval a věděl, co děláš. Je správné znát obor od začátku dokonce se vším, co patří 

k jeho příčinám a k jeho vysvětlení.“ (Karpenko 2007, Matula 1948) 

Dalšími dvěmi významnými arabskými mysliteli byli Abú Bakr Mohammed ibn 

Zakaríje ar-Rází, známější jako Rhazes (865 – 925) a Abú Alí ibn Síná známý pod jménem 

Avicenna (980 – 1037). Díky Rházesovi máme podrobnou představu o vzhledu 

laboratorních přístrojů, které se v té době a vlastně i později používaly, jelikož je ve svých 

spisech velice pečlivě popsal. Rozdělil také látky do tří skupin: živočišné, rostlinné a 

zemité. Zemité dále rozdělil do několika samostatných tříd: těla (zlato, stříbro, železo, 

měď, cín, olovo), duchy (těkavé látky – síra, rtuť, salmiak, arsen), kameny (korund, 

kamenec, tyrkys, malachit atd.), vitrioly (skalice), boraxy a soli. Druhý z těchto mužů, 

Avicenna, proslul především svými lékařskými znalostmi. Shrnul základy anatomie, 

fyziologie, fyzioterapie, ortopedie, hygieny, kosmetiky, toxikologie a společenské 

výchovy. Měl i velké praktické zkušenosti v oboru metalurgie a proto byl přesvědčen, že 

není v moci alchymistů provést pravou přeměnu kovů. (Matula 1948) 

2.3 Evropská alchymie 

Když se na přelomu 12. a 13. století dostala arabská alchymie do úpadku, stala se 

jejím novým domovem západní a střední Evropa. Rozkvět alchymie na území Evropy je 

spjat s rokem 1086, kdy byla ve španělském Toledu založena překladatelská dílna ve které 

se arabské texty překládaly do latiny. Od počátku 12. století byly již překládány i 

alchymistické spisy. Španělsko hrálo v tomto směru významnou roli, jelikož se na jeho 

území prolínala arabská a evropská civilizace. (Schreiber 2009) 
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Období středověku je charakteristické vysokým postavením církve, které se 

počínání alchymistů ne vždy zamlouvalo. Alchymisté museli dodržovat množství pravidel 

a bylo jim přísně zakázáno používat čáry a temné síly. Kromě církve vydávala výnosy 

proti alchymii také světská vrchnost. Většina těchto výnosů však nebyla vydávána kvůli 

pochybnostem o přeměně kovů nebo spojení s ďáblem, nýbrž ze strachu z falšování 

drahých kovů. Dokladem toho je bula z počátku 14. století, vydaná papežem Janem XXII. 

(1244 – 1334), která byla namířena proti napodobovatelům zlata, penězokazcům ale i 

alchymistům. Je paradoxem, že právě mezi příslušníky církve, především mezi 

Dominikány a Františkány, rostl zájem o tuto zapovězenou nauku. (Hagge 2001, 

Schreiber 2009) 

První významnější osobností evropské alchymie byl Albert Veliký, známý též jako 

Albertus Magnus (1193 – 1280). Inspiroval se arabskou alchymií a současně vycházel i 

z Aristotelových a Geberových teorií. Věnoval se převážně slitinám a sloučeninám kovů. 

Vytvářením kovů a možností jejich přeměny se zabýval ve svém díle De mineralibus, kde 

srovnával práci alchymisty s prací lékaře. Alchymista se podle něj snaží působit na 

nečistou látku, zdokonalovat ji, stejně jako když lékař předepisuje nemocnému léky aby 

mu navrátil zdraví. Pokládá však principiální podstatu kovů za neměnnou, připouští pouze 

možnost měnit jejich barvu, váhu a vůni. Zmiňuje se, že nikdy nebyl svědkem pravé 

přeměny kovů, takže ve svých spisech rozděluje přeměny pouze na povrchové a zdánlivé. 

(Haage 2001) 
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Obr. 3. Alchymista Albertus Magnus. (McLean 1995)  

Z Anglie pocházel současník Alberta Magna, mnich Roger Bacon (1214 – 1294). 

Tento učenec se zabýval přírodními vědami jakými jsou matematika, fyzika, astronomie, 

fyziologie a alchymie. Některé zdroje uvádí, že stál za objevem látky výbušného 

charakteru, velice podobné střelnému prachu. Je mu také přisuzováno to, že jako jeden 

z prvních popsal jak nedostatek vzduchu v uzavřeném prostoru způsobuje uhasínání hořící 

látky. V oblasti alchymie se především zajímal o prodloužení života. Sepsal také několik 

návodů na přípravu léků ze síry, rtuti, krve a dalších přísad, přičemž zdůrazňoval vliv 

hvězd a planet na účinek těchto léků. Stejně jako arabský alchymista Geber si i Bacon 

velice cenil experimentů a považoval alchymii za užitou vědu se svou teorií i praxí. Proslul 

výrokem: „Základem vědeckého poznání je pozorování a zkušenost vedoucí k poznání 

příčin jevu“. Dále rozdělil alchymii do dvou částí a to sice na spekulativní alchymii a 

praktickou alchymii. Teoretická spekulativní část se zabývala otázkou podstaty světa a 

praktická část se pokoušela o výrobu elixírů a přeměnu kovů. (Haage 2001, Matula 1948) 
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Přelom 15. a 16. století označován historiky jako novověk je obdobím plným změn 

a velkých objevů. Jako příklady si můžeme uvést objev Ameriky Kryštofem Kolumbem. 

Revoluční teorie Martina Luthera proti stávajícím církevním pořádkům. Vynález knihtisku, 

který umožnil dokonalejší šíření informací a mnoho dalších objevů na poli přírodních a 

technických oborů. Koperníkova teorie, která označovala za střed naší sluneční soustavy 

Slunce a Zemi jen za jednu z oběžných planet, způsobila v myšlení tehdejší společnosti 

obrovský průlom. Osobnosti vědeckého a kulturního života se začínají přesouvat z klášterů 

a univerzit na panská a knížecí sídla, kde aristokratičtí mecenáši sponzorují jejich bádání. 

Mezi nejvýznamnější rody, které si práce alchymistů cenily a mezi kterými se dokonce 

našli jedinci, kteří se pokoušeli do tajů alchymie proniknout, patřili Habsburkové a 

Medicejští. Většina z nich se však v alchymii nevyznala, proto zaměstnávali alchymisty 

aby jim vyrobili ušlechtilé kovy, ale také zázračné elixíry a léky na nejrůznější nemoci. 

(Haage 2001) 

Jedním z typických a nejvýznamnějších alchymistů té doby byl švýcarský lékař a 

astrolog Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim známější jako 

Paracelsus (1493 – 1541). Vždy se snažil využít alchymii, do níž pronikl skrz přípravu 

vlastních medikamentů, v medicínské praxi. Jeho praktické znalosti mu umožňovaly 

využívat v medicíně některých anorganických látek jako náhražek za rostlinné extrakty. 

Podle Paracelsa nebylo pravou podstatou alchymie vyrábění zlata, či hledání Kamene 

mudrců, nýbrž příprava léčiv a boj proti chorobám. Nesouhlasil s učením Aristotela ani 

Galéna a ztotožnil se pouze s Geberovou teorií síry a rtuti, kterou doplnil o třetí princip, 

sůl. Tak dal základ nové teorii o třech principech látek. V jeho pojetí byla sůl 

představitelem tuhosti a stálosti, síra byla symbolem hořlavosti a reaktivity a rtuť v sobě 

nesla tekutost a těkavost látek. Ze stejných látek je prý tvořen i člověk a veškeré jeho 

nemoci jsou způsobeny nerovnováhou těchto tří látek v těle. Věřil ve sběr léčivých bylin 

podle fází Měsíce a také, že každá látka je jed, záleží jen na jejím dávkování. 

(Haage 2001, Matula 1948) 
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Obr. 4. Paracelsův portrét z roku 1540. (Matula 1948) 

2.4 Čínská alchymie 

Počátky čínské alchymie se dají datovat jen velice obtížně z důvodu absence 

písemných záznamů. V době sjednocování Číny, byly v roce 213 př. n. l. na rozkaz prvního 

císaře dynastie Čchin spáleny historické záznamy a knihy. S cílem vyhladit paměť národa, 

postupoval v roce 1281 stejně i císař mongolské dynastie Kublajchán. Proto si celkový 

obraz o vývoji čínské alchymie můžeme poskládat pouze z několika mála děl, která tyto 

pohromy přečkala. Z toho co víme, předcházel vzniku alchymie v Číně vývoj přírodní 

filozofie. Přibližně ve stejné době jako v Řecku se i v Číně zformovala představa elementů 

jako základních složek hmoty. Elementů měli Číňané pět: oheň, země, kov, voda a dřevo. 

Z alchymistického hlediska byl podstatný předpoklad, že elementy mohou přecházet jeden 

ve druhý, což dává teoretický základ transmutaci. Obecné rysy čínské alchymie najdeme 
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ve spisu Cchan-tung-čchi z roku 142 n.l., jehož autorem je učený mistr Weg Po-jang. 

Nejedná se však o praktický manuál, ale dílo pojednávající o alchymických procesech 

pouze teoreticky. Text spisu je velice málo srozumitelný a z těch částí, které se zdají být 

jasné, zjišťujeme, že základní myšlenkou čínské alchymie je snaha o prodloužení života a 

nebo lépe, dosažení nesmrtelnosti pomocí alchymicky získaného zlata. Číňané měli zlato 

za nezničitelnou látku, která by vhodným podáním zabránila zničení lidského těla. Podle 

všech důkazů v tomto směru čínští alchymisté neuspěli, na druhou stranu je jim však 

připisován jeden z nejvýznamnějších objevů v dějinách a to sice černý střelný prach. 

(Karpenko 1988, Karpenko 2007) 

 

Obr. 5. Mistr Wej Po-jang a jeho žák Jü. Vlevo alchymická pícka. (Karpenko 2007) 
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3 ALCHIMIE V ČESKÝCH ZEMÍCH 

V českých zemích se alchymie zabydlela v období středověku a již od počátku 

nebyla laickou veřejností přijímána s přílišným nadšením. V polovině 14. století, za vlády 

Karla IV. (1316 - 1378) se lidé domnívali, že jejím jediným úkolem je podvodná výroba 

zlata a proto byla označována za čistnářství, neboli zlodějství. Do našich zeměpisných 

šířek se mohla alchymie dostat dvěma způsoby. Podlé jedné z variant k nám alchymistické 

umění přinesly putovní mnišské řády, které čerpaly především z arabských textů. Druhá 

varianta tvrdí, že se alchymie rozšířila díky studentům a univerzitním profesorům, kteří 

k nám přicházeli především z Francie a Itálie. Právě po vzoru francouzských a italských 

univerzit, na nichž byly alchymistické laboratoře často součástí univerzitního komplexu, 

byla v roce 1348, Karlem IV. založena Univerzita Karlova. S velkou pravděpodobností 

tedy můžeme tvrdit, že i na Univerzitě Karlově se učenci zabývali alchymií. 

(Matula 1948, Karpenko 2007) 

3.1 Alchymie ve 14. a 15. století 

Stejně jako v jiných částech Evropy měla i u nás alchymie své přívržence mezi 

církevními hodnostáři. Praktikování alchymie však bylo omezeno mnoha pravidly a 

později dokonce úplně zakázáno. Z tohoto důvodu nemáme příliš informací o pokusech, 

které členové církve prováděli, ale víme, že alchymie přežívala v utajení. Jedním 

z údajných alchymistů měl být první český arcibiskup Arnošt z Pardubic (1297 – 1364), 

který se s alchymií setkal při svých univerzitních studiích v Bologni a Padově. Kromě něj 

se alchymii prý věnoval i pražský arcibiskup a lékař Albík z Uničova zvaný též Sigismund 

Albicus (1358 – 1427) a také jeho nástupce  Konrád z Vechty (1364 - 1431). (Matula 1948, 

Marshall 2008) 

Vidina snadného zbohatnutí přivedla do alchymistických laboratoří celou řadu 

šlechticů. Někteří z nich se věnovali alchymii osobně, jiní se stali pouze mecenáši učenců, 

kteří pro ně laborovali. Po smrti českého a uherského krále a římského císaře Zikmunda 

Lucemburského (1368 – 1437) se na svém sídle v Mělníce, začala podvodné alchymii 

věnovat jeho manželka Barbora Celjská (1392 – 1451). Mezi její nejznámější triky mělo 
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patřit proměňování mědi ve stříbro pomocí sloučenin arzénu, případně vrstvení oxidů kovů 

v tavícím kelímku, jehož výsledkem byl kov podobný zlatu. Tyto podvody byly známy už 

od starověku, ale Barbořiny napodobeniny byly prý tak dokonalé, že jimi oklamala mnoho 

obchodníků. Dalším z aristokratů, kteří našli zálibu v alchymii byl nejmladší syn krále 

Jiřího z Poděbrad (1420 – 1471), Hynek z Poděbrad (1452 – 1492) též zvaný kníže 

Minsterberský. Jako své působiště na poli alchymistických pokusů si vybral Kutnou Horu, 

což učinilo také mnoho dalších učenců. Do tohoto místa je nejspíše táhla rozsáhlá naleziště 

hornin, rud a minerálů. Hynek z Poděbrad si zde zřídil alchymistickou dílnu a oratoř, což 

byla místnost ve které se alchymisté modlili. Věřili totiž, že pravá přeměna kovů a látek je 

možná jen pokud se jim podaří proměnit k dokonalosti i vlastního ducha. Posledním 

významným alchymistou šlechtického původu v období 14. a 15. století byl kníže Václav 

II. Opavský (1397 – 1445/49). Podle všeho byl prvním alchymistou, který žil a laboroval 

v legendárním Faustově domě, nacházejícím se v Praze na Karlově náměstí. (Haage 2001, 

Karpenko 2007) 

3.2 Alchymie na přelomu 15. a 16. století 

Toto období bývá historiky označováno jako období útlumu české alchymie. 

Neznamená to, že by na našem území nepracovali žádní příznivci tohoto umění. České 

země navštívil například lékař a alchymista Paracelsus, o kterém jsem se již zmínil 

v předchozí kapitole. Jako lékař a kněz Jednoty bratrské u nás působil také Jan Černý, 

známější pod latinským jménem Niger de Praga (1456 – 1530). Stal se velice uznávaným 

lékařem, ale zabýval se také alchymií, kterou se pokoušel spojit s medicínou. Vrcholem 

jeho práce je herbář vydaný v roce 1517, kde vedle jednotlivých bylin popsal také 

vlastnosti některých anorganických látek jako je například rtuť. (Matula 1948, 

Karpenko 2007) 

Nejvýznamnější osobností přelomu 15. a 16. století byl lékař, lékárník a báňský 

odborník Georg Bauer ve světě známý jako Georgius Agricola (1494 – 1555). Za svých 

studií v Lipsku se věnoval teologii, filozofii a filologii a později studoval přírodní vědy a 

medicínu. Důležitý je rok 1527, kdy se Agricola přestěhoval do Jáchymova. Studoval zde 

přírodu, minerální léčbu, sbíral rudy a nerosty a pracoval jako městský lékař a lékárník. Při 
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cestách po místních významných těžebních oblastech se seznámil s oborem hornictví a 

hutnictví. To bylo důvodem, proč právě v Čechách vznikly jeho spisy o hornictví, 

metalurgii a mineralogii. Prvním z nich byl spis Bermannus sive de re metallica dialogus, 

který obsahuje zmínku o využití minerálů v lékařství. Následovala dvě nejdůležitější díla 

jeho tvorby Natura fossilium libri X a De re metallica libri XII, což bylo shrnutí veškerých 

tehdejších znalostí z oblasti hornictví a hutnictví. Zmíněné spisy se ještě mnoho let 

používaly jako návody pro dobývání rud a jejich zpracování.  K alchymii se  však Agricola 

stavěl velice skepticky a pouze  tu antickou nezavrhoval. Dle jeho názoru kovy nevznikají 

kondenzací par vystupujících z nitra země, ale sloučením země a vody v různých 

poměrech. Tato sloučenina pak působením tepla zhoustne v tekutinu, která ztuhne na 

zemském povrchu. Tím odmítl teorii síry a rtuti, přičemž se přiklání k Aristotelově učení o 

čtyřech živlech, kterého se však vždy nedrží. V neposlední řadě rozdělil minerály do pěti 

skupin: zeminy, kameny, rudy, pevné směsi a směsi. Svým výzkumem posunul Agricola 

alchymii blíže k dnešní chemii. (Zýka, Karpenko 1984; Schreiber 2009) 

 

Obr. 6. Báňský odborník Georgius Agricola. (McLean 1995) 



Tomáš Laco: Alchymie 

2014   28   

3.3 Alchymie 16. a počátku 17. století 

Nárůst zájmu o alchymii se v našich zemích začal projevovat od druhé poloviny 

16. století. V tomto období, druhé etapy české renesance, projevovala značná část šlechticů 

a měšťanů velký zájem o vzdělání. Nevěnovali se pouze studiu na univerzitách, ale do 

značné míry se zabývali samostudiem nejrůznějších oborů včetně alchymie, kterou zároveň 

podporovali. Díky mnohým mecenášům z řad šlechty u nás vzniklo hned několik 

alchymistických center. Tento zájem o alchymii ve vysokých kruzích, byl zapříčiněn 

hlavně kulturním vlivem císařského dvora, který měl své sídlo v Praze od roku 1583. 

(Marshall 2008) 

Jedním z nejvýznamnějších center rozvoje alchymie na našem území byly jižní 

Čechy. Alchymistu si považoval především šlechtic Vilém z Rožmberka (1535 – 1592), 

který se zasloužil i o rozvoj celého panství. Alchymistické laboratoře, ve kterých působila 

celá řada alchymistů, nechal vybudovat v Českém Krumlově a Třeboni. V těchto 

laboratořích pro Rožmberky pracoval Bavor mladší Rodovský z Hustiřan (1526 - 1600), 

jež je považován za jednoho z nejučenějších českých alchymistů. Vzdělání získal 

samostudiem, ale jelikož byl velice všestranně nadaný, dokázal vyniknout a předčit své 

studované kolegy v oborech jako jsou filozofie, historie, matematika, astronomie a 

alchymie. Kvůli nákladným pokusům, které prováděl se však dostal do značných 

finančních potíží a nakonec skončil ve vězení pro dlužníky. Odtud jej vyplatil právě Vilém 

z Rožmberka na základě dlouhého dopisu, který mu Bavor z vězení poslal. Bavor následně 

působil i v císařských alchymistických laboratořích a podílel se na překladu mnoha 

základních alchymistických děl jako byla například díla Paracelsova. Jiným dojmem než 

Bavor mladší Rodovský zapůsobil ve službách Rožmberků alchymista Antonín Michael 

z Ebbersbachu. Na svém mecenáši si vyžádal značné finanční sumy pod příslibem výroby 

drahých kovů a zázračných elixírů. Když pak v roce 1592 Vilém z Rožmberka zemřel, i 

když mu byl údajně ve stejném roce podán elixír života připravený zmíněným 

alchymistou, ujal se panství jeho mladší bratr Petr Vok (1539 – 1611). Ten byl 

k alchymistům daleko kritičtější a na vlastní kůži to poznal i Antonín Michael 

z Ebbersbachu. Byl uvězněn a v roce 1593 zemřel ve své cele. Po smrti tohoto alchymisty 

bylo veškeré jeho bohatství zabaveno Petrem Vokem. Dalším mužem působícím na jihu 
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Čech byl českokrumlovský rodák, Jakub Hořčický z Tepence, známý též jako Sinapius 

(1575 – 1622). Významná byla jeho práce v oboru alchymie především ve spojení 

s lékařstvím. Než se však k alchymii dostal, pracoval v lékárně a později byl i správcem 

botanické zahrady v Jindřichově Hradci. Znalosti z těchto dvou zaměstnání pak skloubil ve 

své alchymistické praxi. Hořčického dalším působištěm byla botanická zahrada v Praze ve 

které pěstoval léčivé byliny a vyráběl z nich léčivé masti, tinktury a dryáky. Těmito svými 

léky dokázal dokonce vyléčit záhadnou nemoc císaře Rudolfa II., se kterou si ostatní lékaři 

nevěděli rady. Za tuto službu ho Rudolf II. jmenoval svým osobním lékařem. 

(Matula 1948, Marshall 2008) 

 

Obr. 7. Český alchymista Bavor mladší Rodovský z Hustiřan. (Matula 1948) 
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Z jižních Čech se přesuneme do Prahy za vlády císaře Rudolfa II. (1552 – 1612). Je 

známo, že tento velice vzdělaný panovník byl největším mecenášem alchymistů, esoteriků 

a astrologů. V roce 1576 byl korunován římským císařem, načež opustil tradiční sídlo 

Habsburků ve Vídni a usídlil se v Praze. Z Prahy tím udělal evropské kulturní a vědecké 

centrum, do kterého proudily zástupy učenců, umělců, astronomů, astrologů, alchymistů, 

mágů, lékařů a filozofů, pro které se stala rudolfínská Praha bezpečným útočištěm. 

(Marshall 2008) 

Vůdčí osobností alchymistické laboratoře Rudolfa II. byl jeden z jeho osobních 

lékařů, významný přírodovědec Tadeáš Hájek z Hájku (1525 - 1600). Hájek proslul jako 

vynikající matematik, fyzik, astronom a chemik. Krom svých vlastních spisů z oblasti 

astronomie, medicíny a přírodních věd, publikoval i překlady alchymistických a 

astronomických děl, které sbíral. Jeho hlavním úkolem ve službách Rudolfa II. bylo 

posuzování alchymistických uchazečů, kteří si přáli pracovat v císařských laboratořích. 

Našlo se mnoho podvodníků, předstírajících schopnost výroby zlata, toužících po 

finančním zabezpečení plynoucím z císařské pokladny a Tadeáš Hájek je měl odhalovat. 

Sám alchymii nikdy aktivně neprovozoval, jelikož jeho největší zálibou byla astronomie. 

Podařilo se mu zdokumentovat vznik nové hvězdy v souhvězdí Kasiopeia, na čem založil i 

svou teorii, kterou vyvrací Aristotelovu teorii neměnnosti hvězdné oblohy. (Matula 1948, 

Marshall 2008) 

Na přímluvu Tadeáše Hájka, bylo k císařskému dvoru Rudolfa II. sezváno mnoho 

významných osobností té doby. Jednou z nich byl i dánský astronom a alchymista Tycho 

Brahe (1546 – 1601). Doporučení od Hájka dostal poté, co si tito dva muži začali 

dopisovat a velice se sblížili, jelikož zjistili, že již zmíněnou nově vzniklou hvězdu objevili 

oba současně. Na císařském dvoře působil Tycho Brahe jako astrolog a astronom. V Praze 

vytvořil i kosmologickou teorii, podle níž je středem vesmíru Země, kolem které obíhají 

Slunce a Měsíc, přičemž ostatní planety obíhají kolem Slunce. Byl mu věnován zámek 

v Benátkách nad Jizerou, kde si zřídil observatoř a za svého asistenta přijal astronoma, 

astrologa a matematika Johannese Keplera (1571 – 1630). Ten se po smrti Tycha Brahe 

ujal role císařského hvězdáře a matematika. Na základě výpočtů, které po sobě Tycho 

Brahe zanechal se Keplerovi podařilo formulovat nové planetární zákony. (Marshall 2008) 
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Z Anglie byla k císaři Rudolfu II. pozvána jedna z nejvýznamnějších osobností 

vrcholného středověku, byl jím filozof, matematik, sběratel knih, spiritista a alchymista 

John Dee (1527 – 1609). Tento učenec byl nesčetněkrát obviněn a uvězněn za kacířství, 

provozování čarodějnictví i špionáže. Jeho vášeň pro sběr knih dala vzniknout největší 

vědecké knihovně v Anglii, která obsahovala více než 4000 spisů. Mimo spisy 

matematické a astronomické se v knihovně nacházely převážně spisy alchymistické. Podle 

Deeho teorií se dalo všem tajemstvím kosmu porozumět pomocí symbolů, šifer a 

kombinací. Pevně věřil v existenci světa duchů a snažil se přijímat a dešifrovat poselství, 

která z něj dostával. Další jeho působení ve světě alchymie ovlivnilo setkání v roce 1582 

s dalším Angličanem Edwardem Kelleym, o kterém si více povíme později, prozatím nám 

postačí informace, že jej Dee využíval jako médiu a také pro jeho kontakty. Po krátké 

návštěvě, kterou vykonali oba muži v roce 1583 v Polsku, se v roce 1584 přesunuli do 

Prahy, kde se snažili dostat do přízně Rudolfa II. Když se konečně Deemu podařilo získat 

audienci u císaře, nepředvedl mu žádnou přeměnu látek, jak se o to snažilo mnoho 

alchymistů před ním, ale představil mu svůj záměr mystické reformy světa. Brzy na to byli 

oba alchymisté obviněni Vatikánem z kacířství a museli v červnu 1586 české země opustit. 

Netrvalo ani tři měsíce a obou alchymistů se ujal nám již známý Vilém z Rožmberka. Pro 

něj se snažili vyrobit Kámen mudrců, pořádali spiritistické seance a Dee se snažil vytvořit 

záhadný jazyk, kterým chtěl rozmlouvat s anděly. V roce 1588 se vztahy mezi Deem a 

Kelleym přiostřily a to hlavně kvůli neshodám o peníze, proto se v roce 1589 Dee vrátil 

zpět do Anglie. Tam se mu díky královně Alžbětě I. (1533 – 1603), která byla jeho velkou 

příznivkyní, dostalo významného postavení prefekta na Manchester College. Zemřel však 

v chudobě v roce 1608 na svém sídle Mortlake, kam se odstěhoval po smrti Alžběty I. 

(Marshall 2008, Schreiber 2009) 
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Obr. 8. Alchymista John Dee. (McLean 1995) 

Nyní se blíže seznámíme s druhým z Angličanů, původně asistentem Johna Dee, 

Edwardem Kelleym (1555 – 1597). Než se dostal k praktikování alchymie byl zaměstnán 

jako lékárník a městský písař. Kvůli falšování úředních listin mu byly uříznuty obě uši, což 

maskoval tím, že si nechal narůst dlouhé vlasy a ze stejného důvodu nejspíš změnil i své 

rodné jméno Talbot na Kelley. To však nezachránilo jeho pověst, jelikož byl následně 

obžalován z provozování nekromantie a nepovolené exhumace. K alchymii ho přivedla 

jeho práce v lékárně, kde si ve volných chvílích pročítal alchymistické spisy. Toužil se stát 

učněm Johna Dee, se kterým se skutečně setkal v roce 1582, jak už jsme zmínili dříve. Aby 

ho Dee přijal, donesl mu vzácnou alchymistickou knihu. Kelley byl Deem zasvěcen do tajů 

alchymistických tajemství, což netrvalo příliš dlouho, jelikož jak se ukázalo, byl Kelley 

v tomto směru velice nadaný. O příjezdu obou mužů do Čech a jejich působení tam jsme 

již hovořili, proto se podrobně zaměříme pouze na Edwarda Kelleyho, poté co John Dee 

odcestoval zpět do Anglie. Kelley se vrací na císařský dvůr, když prý před zraky Tadeáše 

Hájka a mnoha dalších svědků provedl přeměnu rtuti v čisté zlato. Podobný pokus údajně 

opakoval ještě několikrát. Co se povedlo Kelleymu před svědky vyrobit přesně nevíme, ale 

nic to nemění na faktu, že ho Rudolf II. roku 1590 povýšil do šlechtického stavu a pasoval 
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na rytíře. V očích ostatních alchymistů však není Kelley nikým jiným než podvodníkem, 

který o alchymii nevěděl zhola nic a vše co uměl pouze odpozoroval od Johna Dee. I 

přesto přinesla Kelleymu alchymie značný majetek. Za získané peníze si koupil dvanáct 

domů v Jílové u Prahy, pivovar, a bylo mu věnováno několik vesnic Vilémem 

z Rožmberka. V Praze koupil dům známý jako Faustův dům a také, takzvaný dům U osla 

v kolébce. Na nádvoří tohoto domu dodnes stojí věž, ve které měla být Kelleyho tajná 

alchymistická laboratoř. Štěstí však Kelleyho v roce 1591 opustilo. Byl vsazen do vězení 

na Křivoklátě, jelikož císař Rudolf II. nebyl spokojen s jeho dosavadní prací a nutil ho zde 

intenzivně laborovat. Když se pak jednou v noci pokusil o útěk, zlomil si nohu takovým 

způsobem, že mu musela být amputována a nahrazena nohou dřevěnou. Alchymistu 

nepoučila ani tato zkušenost a když mu Rudolf II. udělil milost, využil situace k napáchání 

velkého množství dluhů, což ho v roce 1596 opět přivedlo za mříže. Pokus o útěk z vězení 

pro dlužníky na hradě Hněvín ho stál zlomeninu i druhé zdravé nohy. Další osudy 

anglického alchymisty jsou nejasné. Nejčastější je teorie, že se v roce 1597 sám otrávil, 

zdrcen svým životem a nebo zemřel na otravu krve. Dodnes není známo kdy přesně zemřel 

a kde je pochován. (Marshall 2008, Schreiber 2009) 

 

Obr. 9. Alchymista Edward Kelley. (McLean 1995) 
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3.4 Alchymie 17. a 18. století 

Po strmém vzestupu alchymie na přelomu 16. a 17. století, následuje její stejně 

strmý pád. Když byl v roce 1611 zbaven Rudolf II. trůnu, za trvalé zanedbávání 

vladařských povinností, nastoupil na jeho místo jeho mladší bratr Matyáš Habsburský 

(1557 – 1619). Ten neměl k alchymii vůbec žádný vztah a proto museli všichni alchymisté 

a ostatní učenci opustit Pražský hrad. Veškerý vědecký a kulturní život pak zcela upadl 

v období třicetileté války (1618 – 1648) a tento stav vydržel téměř nezměněn až do 

poloviny 18. století. V tomto období se našlo jen několik málo učenců, kteří se zajímali o 

alchymii. Z alchymistických poznatků však spíš jen čerpali a snažili se zdokonalit jiné 

obory, jakými byly například farmacie a medicína. O přeměnu kovů se pokoušel jen 

zlomek učenců, jelikož od 18. století se objevuje chemie s odlišnými vědeckými 

metodami. (Zýka, Karpenko 1984; Marshall 2008) 

Do Prahy přišel na konci 50. let 18. století údajný poslední český alchymista, 

Kryštof Bergner (1721 – 1793). Mimo alchymistické laboratoře pánů z Vrbna, pracoval 

také v pražské mincovně a ve volných chvílích připravoval chemické preparáty pro pražské 

lékárníky a drogisty. Tím si zajistil dostatek peněz na své nákladné pokusy. Vždy věřil, že 

alchymie a chemie jsou dvě navzájem provázané vědy, kdy jedna bez druhé nemůže 

existovat. Za Bergnerův největší úspěch můžeme považovat vynález kamen, která vydržela 

daleko větší žár než kamna té doby. Tato kamna s roštem a železnými pláty, vymazaná 

šamotem si nechal roku 1766 patentovat a sestrojil je hlavně proto, že jeho nově objevené 

palivo standardní kachlová kamna propalovalo. Palivo které Bergner vymyslel se skládalo 

z uhelného mouru, vody a několika neznámých chemikálií, které zvyšovaly výhřevnost. 

Tyto koule nazýval peloty a kromě své vysoké výhřevnosti byly charakteristické tím, že při 

hoření nekouřily. Avšak patent na tento vynález nedostal, jelikož mu vychytralý patentový 

úředník slíbil jeho udělení pouze pokud se bude moci podílet na velkovýrobě kamen a 

onoho revolučního topidla. S tím samozřejmě Bergner nesouhlasil a jeho žádost o patent na 

tento vynález byla zamítnuta z důvodu, že jeho peloty vytváří dusivý a škodlivý kouř. 

(Matula 1948, Karpenko 1988) 
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4 ZÁKLADNÍ TÉMATA A ÚKOLY ALCHYMIE 

Kromě výroby Kamene Mudrců (lapis philosophorum) se alchymisté zabývali 

řešením i několika dalších problémů. Nejčastěji bývá uváděna příprava elixíru života 

(panacea), způsobující omlazení organismu a prodloužení života. S tím související výroba 

pitného zlata (aurum potabile), tedy energetického léku, který tělu propůjčí maximální 

odolnost proti všem nemocem. A také příprava hermetických léků. Někteří alchymisté se 

věnovali vytvoření živé bytosti, respektive člověka (homunkulus), další se zase pokoušeli 

rekonstruovat živý organismus z jeho popela (palingeneze). Řešením problému 

kvintesence, tedy extrakce částí látek z rostlin, kovů atd., se také zabývalo mnoho 

alchymistů, stejně jako separací ducha světa (spiritus mundi), látky oživující osláblou 

hmotu. Posledním, ne však nejméně důležitým úkolem, byla příprava univerzálního 

rozpouštědla, neboli alkahestu (Schreiber 2009). 

4.1 Alchymistické teorie a Smaragdová deska 

Abychom lépe pochopili, jak alchymisté uvažovali, shrňme si všechny teorie, 

kterými se řídili. Na prvním místě stála od prvopočátku snaha o transmutaci, tedy přeměnu 

látek. Při svém laborování se alchymisté drželi teorie čtyř živlů, teorie síry a rtuti a teorie 

soli, síry a rtuti. Tyto teorie jsou také známé jako teorie elementů, teorie dvou principů a 

teorie tří principů. (Matula 1948) 

Z řecké přírodní filozofie převzali alchymisté teorii o čtyřech živlech, se kterou 

přišel Empedoklés a dále ji rozvinul Aristotelés. Podle této teorie je základem veškeré 

hmoty pralátka, která má čtyři základní vlastnosti, jimiž jsou horko, chlad, sucho a vlhko. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o historickém vývoji alchymie ve světě, spojením dvou 

vlastností látky vzniká určitý element. Spojením tepla a sucha vznikl oheň, chlad a vlhko 

dalo vzniknout vodě, vzduch byl tvořen teplem a vlhkem a země potřebovala ke svému 

vzniku chlad a sucho. Tyto elementy je třeba chápat jen jako obecné vlastnosti látek, 

nikoliv konkrétní věci. Míchání elementů, které způsobilo vznik konkrétních látek, bylo 



Tomáš Laco: Alchymie 

2014   36   

zapříčiněno působením protichůdných sil, jakými byla například láska a svár. 

(Karpenko 2007) 

Arabský alchymista Geber představil světu v 8. století svou teorii síry a rtuti, podle 

níž jsou všechny látky tvořeny právě těmito dvěma principy. Oba tyto principy se skládaly 

ze základních elementů, přičemž síra byla zastoupena ohněm a vzduchem a rtuť vodou a 

zemí. Spojením těchto dvou protikladných principů, měly podle Geberovy teorie vznikat 

v hlubinách Země kovy. Ušlechtilost každého kovu byla dána čistotou rtuti a síry, ze 

kterých se kov skládal. V průběhu času se čistota rtuti a síry v kovu zvyšovala, což se 

označovalo jako dozrávání kovů. Zlato pak bylo plně dozrálý kov. Alchymistická práce 

spočívala v urychlení těchto přírodních procesů tím, že ve správném poměru spojili co 

možná nejčistší rtuť a síru. V Geberově teorii však nemůžeme považovat rtuť a síru za 

konkrétní chemické prvky, jelikož spojením těchto dvou prvků vzniká rumělka. 

Označovaly spíše principiální povahu látek, a aby nedošlo k omylu, byly tyto základní 

principy označovány jako filozofická rtuť a filozofická síra. (Schreiber 2009) 

V 16. století se objevuje teorie síry, rtuti a soli, jejímž autorem je švýcarský 

alchymista a lékař Paracelsus. Ten navázal na učení o dvou principech od arabského 

alchymisty Gebera. V jeho pojetí symbolizovala rtuť tekutost a prchavost látek, síra byla 

principem hořlavosti a reaktivity a sůl byla nositelkou pevnosti a nespalitelnosti. Podle 

Paracelsa je vše v přírodě tvořeno zmíněnými principy. Členění základních principů, tedy 

síry, rtuti a soli odpovídalo také jeho členění člověka na tělo, ducha a nesmrtelnou duši. 

Svou teorii využil zejména při své lékařské praxi, jelikož se domníval, že všechny nemoci 

jsou způsobeny poruchou rovnováhy základních principů v lidském těle a proto svým 

pacientům předepisoval sloučeniny, rtuti, síry a soli. (Haage 2001) 

Za základní alchymistický text je považována takzvaná Smaragdová deska. 

Následuje latinské znění tohoto dokumentu: 

„Verbum sine mendacio, certum et verissimum: 

Quod est inferius, est sicut quod est superiusm, et quod est superius, est sicut quod est 

inferius, ad perpetranda miracula rei unius. 
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Et sicut omnes res fuerunt ab uno, mediatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hoc 

una re, adaptatione. 

Pater eius est Sol, mater eius luna; 

portavit illud ventus in ventre suo; nutrix eius terra est. 

Pater omnis telesmi totius mundi est hic. 

Vis eius integra est, is versa fuerit in terram. 

Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio. 

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et 

inferiorum. 

Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas. 

Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis; qui vincet omnem rem subtilem, omnem que 

solida penetrabit. 

Sic mundus creatus est, 

hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic. 

Itaque vocatum sum Hermes Trismegistos, habens tres partes Philosophiae totius mundi. 

Completum est quod dixi de operatione solis.“ 

(Bor 2001) 

Český překlad tohoto textu z první poloviny 20. století je následující:  

„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, 

že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, 

aby dokonány byly divy jediné věci. 

A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci 

zrodily se z teto jediné věci přizpůsobením. 

Slunce jest jeho otcem, Měsíc jest jeho matkou, 

vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou. 

On jest otcem universálního telesmatu celého světa. 

Jeho sila jest cela, když byla proměněna v zemi. 

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře. 
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On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu věcí 

hořeních i doleních. 

Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou. 

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou 

věc pevnou. 

Takto stvořen byl vesmír, 

odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde. 

Proto byl jsem nazván Hermes Trismegistos, maje tři časti filosofie celého vesmíru. 

Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.“ 

(Lasenic 1990) 

 

Obr. 10. Kresba ke Smaragdové desce: Vítr nosil jej ve svých útrobách. (Matula 1948) 

V textu Smaragdové desky je údajně ukryt návod na výrobu Kamene mudrců. 

Některé konkrétní verše se staly základem již zmíněných alchymistických teorií. Jako 
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příklad si můžeme uvést teorii čtyř živlů, kde je v textu oheň zastoupen Sluncem, voda 

Měsícem, vzduch větrem a země je zastoupena sama sebou. Objevit můžeme také teorii 

síry a rtuti, jelikož podle Gebera bylo Slunce totožné se sírou a Měsíc se rtutí. A v části o 

třech filozofiích se dá rozeznat Paracelsovo učení o třech principech, tedy síře, rtuti a soli. 

(Gebelein 1998) 

Obecně toho není o Smaragdové desce příliš známo. Za jejího autora je považován 

Hermes Trismegistos. Neví se však, kdy ani kým byla objevena, existují jen legendy. První 

zmínky o ní pocházejí z arabského světa z období mezi 8. a 10. stoletím, přičemž nejstarší 

překlad do latiny pochází z 12. století. Odhaduje se, že původní Smaragdová deska měla 

být psána staroegyptsky nebo řecky. Je jen málo pravděpodobné, že Smaragdová deska 

byla opravdu ze smaragdu, jelikož výskyt takto velkého smaragdu by byl zcela ojedinělý. 

V dřívějších dobách bylo slovo smaragd synonymem pro zelenou barvu. Mohlo se tedy 

jednat o jakýkoliv jiný zelený kámen, jakým je například malachit nebo nějakou desku 

pouze na zeleno obarvenou. (Gebelein 1998, Schreiber 2009) 

4.2 Pralátka 

Již od dob starověkého Egypta alchymisté věřili v existenci takzvané pralátky 

neboli prvotní hmoty, známé také pod latinským názvem jako prima materia. Tato víra 

byla založena na představě, že svět stvořila z černé chaotické hmoty nějaká vyšší moc, 

která jí určila smysl a řád a tím dala, vzniknou konkrétním věcem. Původní pralátka 

neměla vlastnosti žádné dnes existující látky, ale změnou své formy byla schopna stvořit 

jakoukoliv látku. Podle smýšlení alchymistů byla pralátka obsažena ve všech existujících 

látkách. Odebráním veškerých vlastností některé z látek tak měla vzniknout pralátka. 

V alchymistických spisech je tento proces často označován jako vražda nebo zabití 

pralátky. Prvotní hmota se pak musela navrátit zpět k životu tím, že se do ní vložily 

požadované vlastnosti, čímž vznikla nová substance. Celou myšlenku o tom, že svět vznikl 

z jediné původní pralátky, dokládají alchymisté základní tezí Smaragdové desky: „co jest 

dole, jest jako to, co jest nahoře“. Pralátka se stala jedním z prvních cílů alchymistického 

bádání. (Gebelein 1998) 
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4.3 Kámen mudrců a Velké dílo 

Vytouženou substancí každého alchymisty byl Kámen mudrců známý též jako 

Kámen filozofů. Tento Kámen měl být schopen nejefektivněji transmutovat obecné kovy 

v kovy ušlechtilé. Mimo to údajně disponoval i mnoha dalšími zázračnými schopnostmi. 

Jeho sloučenina s vínem byla považována za lék, schopný léčit všechny nemoci nebo 

dokonce zaručovat nesmrtelnost. Pokud se Kámen zatavil do skleněné ampule, bylo jej 

možné využít jako takzvaného věčného světla, které mělo nepřetržitě svítit bez nutnosti 

dodávat mu energii. Mezi další vlastnosti Kamene prý patřila schopnost ovlivňovat 

nebeské síly a poskytovat vševědoucnost. Alchymisté ho popisovali jako pevnou, 

tavitelnou, přesto však ohnivzdornou neodpařitelnou kompaktní látku nebo prášek. 

V alchymistických textech se můžeme dočíst, že neexistoval pouze jeden Kámen mudrců, 

nýbrž se rozlišovalo hned několik jeho druhů. Například rudý Kámen měnil kovy ve zlato 

a bílý ve stříbro. Existoval Kámen pro říši nerostů, rostlin, živočichů a ostatních materiálů. 

(Gebelein 1998, Marshall 2004) 

Výrobní proces Kamene Mudrců byl označován jako Velké dílo. Každý alchymista 

věřil v jiný správný postup výroby. Těchto postupů bylo velké množství a lišily jak 

použitými látkami, tak počtem, pořadím a délkou trvání jednotlivých fází procesu. 

Obvyklými a nezbytnými operacemi, které vedly, ke vzniku Kamene mudrců byly: 

kalcinace (očištění), soluce (rozpouštění), koagulace (srážení kapalin), digesce (zahřívání), 

destilace (odpařování a kondenzace), sublimace (přechod z pevného na plynné skupenství), 

separace (oddělení), cerace (zvoskovatění), fixace (srážení plynů) a multiplikace 

(znásobení). Vznik Kamene mudrců měl doprovázet charakteristický sled barevných 

proměn, přičemž na začátku stálo černání následované běláním, žloutnutím a rudnutím. 

Výroba Kamene měla být také doprovázena sjednocením protikladných principů, jakými 

byla láska a svár nebo síra a rtuť. (Gebelein 1998, Schreiber 2009) 
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Obr. 11. Symboly znázorňující vznik kamene mudrců. (Matula 1948) 

4.4 Elixír života a pitné zlato 

Omladit zestárlý organismus a zároveň zaručit prodloužení života nebo dokonce 

nesmrtelnost, měl podle alchymistů univerzální léčivý prostředek, který označovaly jako 

elixír nesmrtelnosti, latinsky panacea. Slovo elixír v původním slova smyslu označuje 

prášek a nikoliv nápoj, jak se dnes mnoho lidí mylně domnívá. Význam tohoto slova mohl 

být pozměněn nejspíš proto, že v mnoha jazycích se sloveso pití používá i pro pozření 
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prášku. O výrobu elixíru života usilovali hlavně čínští alchymisté, kteří upřednostňovali 

nesmrtelnost před vidinou zisku. Čínská báseň z roku 142 dokazuje, že jedli a pili ze 

zlatých nádob nebo dokonce požívali speciálně upravené zlato ve snaze dosáhnout 

nesmrtelnosti: (Gebelien 1998) 

„Zlato je od přírody; 

Také je ze všech věcí tím nejdrahocennějším. 

Pojme-li jej Umělec (alchymista) do své životosprávy, 

Dosáhne jeho život věčného trvání… 

Pronikne-li zlatý prach do jeho pěti vnitřností, 

Rozptýlí se mlha jako deštivý mrak, rozptýlený větrem… 

Bílé vlasy opět zčernají; 

Vypadané zuby znovu vyrostou na svém místě. 

Ochablý stařec je opět mladíkem, naplněn touhou; 

Vetchá stařenka je zas mladým děvčetem. 

Ten, jehož postava se změní, a který unikl životním nebezpečím, 

nese označení Pravý člověk.“ 

Z čeho se tento zázračný všelék skládal, se můžeme jen dohadovat, ale mezi hlavní 

suroviny, které čínští alchymisté používali, patřila rtuť a její sloučeniny, zlato a rostlinné 

výtažky. Do Evropy se myšlenky o hledání univerzálního všeléku dostaly až ve 

středověku. Zde vycházela představa o prodloužení života z pozorování přírody. Například 

zvířata, která každoročně shazovala svou starou kůži, působila jako by obnovila svůj věk 

novým pokrytím těla. Účinným lékem na všechny nemoci mělo být takzvané pitné zlato, 

mezi alchymisty známé také jako aurum potabile. Dodnes není úplně jasné, jestli pitné 

zlato a elixír života nebyla jedna a tatáž látka. Popisy pitného zlata a způsob jeho přípravy 

se však zdá i přes značně omezené informace poměrně jasný. Mělo se jednat o 

tmavožlutou nebo rubínově červenou kapalinu olejovité konzistence, která se užívala 

vnitřně a měla chránit proti všem nemocem. Tento nápoj byl připravován velice složitě a 

někteří alchymisté se dokonce domnívali, že k jeho výrobě je potřeba Kamene mudrců. 

(Gebelein 1998, Matula 1948) 
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4.5 Alkahest 

Alkahest neboli univerzální rozpouštědlo bylo další látkou, kterou se pokoušeli 

alchymisté ve svých laboratořích vyrobit. Mělo se jednat o tekutinu umožňující rozkládat 

veškeré látky až na jejich základní principy. Sejně jako Kámen mudrců nebo elixír života, 

byl i alkahest jedním z největších tajemství alchymie. Různí alchymisté používali jako 

výchozí látku pro výrobu univerzálního rozpouštědla různé látky. Mnoho z nich 

předpokládalo, že správnou volbou byl vinný kámen, což je směs vápenatých a draselných 

solí kyseliny vinné. Varem se dal z vinného kamene získat takzvaný potaš neboli uhličitan 

draselný, který byl považován za onen zázračný alkahest. Další alchymisté se přikláněli 

k možnosti, že základ pro výrobu alkahestu je skryt buď v moči, octu nebo vitriolu, tedy 

kyselině sírové. Některými alchymisty byla za univerzální rozpouštědlo označována 

lučavka královská, skládající se z kyseliny chlorovodíkové a dusičné v poměru 3:1, pro její 

schopnost rozpouštět zlato. V tomto směru se však alchymisté zajisté mýlili, neboť pokud 

by existovala tekutina schopná rozpustit všechny látky, nebylo by možné ji uchovat 

v žádné nádobě, natož vyrobit. Postupem času bylo alkahestem označováno každé 

rozpouštědlo, které alchymisté používali. (Gebelein 1998) 

4.6 Duch světa 

Alchymisté se také pokoušeli separovat látku, kterou nazývali duch světa neboli 

latinsky spiritus mundi. Tento duch byl dárcem veškerého života, byl obsažen ve všech 

látkách, které v okamžiku jejich smrti opouštěl. Někteří alchymisté byli přesvědčeni, že 

tento duch oživoval i kovy a během jejich zahřívání z nich unikal. Podle typu látky jej bylo 

možno izolovat buď tavením, destilací, sublimací nebo digescí. V alchymistických 

návodech se můžeme často dočíst, že je z látky nutné oddělit jejího ducha. To znamenalo, 

že bylo nutné zbavit látku všech nežádoucích příměsí, které měly být podle smýšlení 

alchymistů živé. Spiritus mundi byl prý rozptýlen ve vzduchu a jeho vysoká koncentrace se 

měla zachycovat v rose, která podle všeho měla být oním zázračným panenským mlékem 

vyživujícím Kámen mudrců. Kromě spiritu mundi se v alchymii můžeme setkat i s jinými 

spirity. Mezi nejznámější z nich patřil spiritus vini, kterému se také říkalo kvintesence 

vína. Co je to kvintesence bylo již zmíněno v kapitole o historickém vývoji alchymie ve 
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světě v souvislosti s Aristotelem, který byl původcem tohoto termínu. Vraťme se však zpět 

ke spiritus vini. Tuto kvintesenci bylo možno získat destilací vína, čímž vznikl alkohol, 

který by se dal označit za brandy. Alchymisté označovali spiritus vini za zázrak, jelikož 

spojoval vodu a oheň, podle Aristotela dva protikladné a neslučitelné živly. Největším 

přínosem tohoto pokusu pro dnešní vědu však nebyl onen oblíbený vinný destilát, nýbrž 

zdokonalení destilační aparatury související s jeho výrobou. (Gebelein 1998) 

4.7 Homunkulus 

Vytouženým cílem některých alchymistů byla uměle vytvořená bytost s lidskými 

vlastnostmi známá také jako homunkulus, což v doslovném překladu znamená človíček. 

Mělo se jednat o umělou bytost, která byla nerozeznatelná od člověka a lišila se od něj 

pouze větší silou a odolností. Výroba homunkula byla údajně nejvíce motivována právě 

jeho silou, kterou měl lidem usnadnit práci. Vědci ve středověku nerozlišovali živou a 

neživou přírodu, věřili, že všechny věci jsou živoucí a mohou růst vyvíjet se a umírat. 

Proto byli alchymisté přesvědčeni, že je možné umělou bytost vytvořit a opět existovalo 

mnoho nejrůznějších teorií jak úspěšně dosáhnout cíle. Jako příklad můžeme uvést, že 

homunkulus mohl vzniknout z vejce podloženého kvočně nebo ze shnilého mužského 

semene a kapky lidské krve, přidané v závěru výroby. Za výchozí látku pro výrobu umělé 

bytosti je označována i moč či krev. (Gebelein 1998) 

Nejznámější umělou bytost měl vytvořit pražský rabín Jehuda ben Becalel známý 

také jako rabi Löw (1520 – 1609). Svého homunkula pojmenoval Golem a stvořil ho za 

účelem ochrany židovského lidu a také aby ulehčoval práci. Golem byl stvořen z hlíny a 

k jeho oživení bylo potřeba použít kouzelný pergamen, známější jako šém, který se mu 

vkládal do úst. Podle legendy poslouchal Golem svého pána na slovo, pokud však nebyl 

pod dozorem, stával se nebezpečným. Po několika nehodách se rabi Löw rozhodl svou 

umělou bytost zazdít někde v židovském městečku na pravém břehu řeky Vltavy. 

(Marshall 2008) 
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Obr. 12. Vznik homunkula. (McLean 1995) 
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5 VÝZNAM ALCHYMIE PRO DNEŠNÍ VĚDNÍ 

DISCIPLÍNY 

Do dnešních vědních disciplín začaly alchymistické poznatky pronikat koncem 

17. století. Hlavní příčinou tohoto jevu byl vznik a rozvoj nového vědeckého oboru, 

chemie, která zatlačuje alchymii do pozadí. Chemie a její přesné vědecké metody vyvrací 

alchymistické úvahy, ale zároveň čerpá z jejich postupů při přípravě důležitých 

chemických látek. Vědci opouštějí alchymistické ideály a snaží se poznat složení látek a 

jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Alchymie, byla mimo chemii, přínosem i pro další 

obory jakými byly například medicína, metalurgie, hornictví, mineralogie, petrografie a 

mnoha dalších. (Zýka, Karpenko 1984) 

5.1 Vědci čerpající z alchymistických poznatků 

Vlámský lékař Jan Baptista van Helmont (1577 – 1644) hledal inspiraci pro svou 

práci u alchymisty Paracelsa. Stejně jako Paracelsus i Helmont věřil, že pravý smysl 

alchymie je ukryt v jejím spojení s medicínou. Tento myšlenkový směr byl nazýván 

iatrochemie. Ačkoliv Helmont proslul svými exaktními myšlenkami a přesnými 

pozorováními, nezapřel v sobě duši alchymisty. Například vínu připisoval velkou léčivou 

moc a svým pacientům často předepisoval minerální léky. Do dějin chemie se však zapsal 

především kvalitativním zkoumáním plynů. Jako první zavedl pojem plyn. Z počátku byl 

tímto pojmem označován oxid uhličitý vznikající při kvašení vína, hoření látek a při 

kyselinovém rozkladu vápence a potaše. I přesto, že se Helmontovi nepodařilo tento plyn 

podrobně prozkoumat, jelikož nenašel způsob jak jej udržet nádobě, popsal jeho vlastnosti 

a zdůraznil nutnost odlišit oxid uhličitý od vzduchu. Připisuje se mu také objev oxidu 

uhelnatého, oxidu dusičitého a pravděpodobně byl první, komu se podařilo izolovat vodík. 

Objev vodíku si však plně neuvědomoval, jelikož se domníval, že se mu povedlo vyrobit 

methan. Tento omyl byl způsoben společnou vlastností vodíku a methanu a to sice 

hořlavostí. Vodík se mu povedlo vyrobit rozpouštěním železa v kyselině sírové, která byla 

mezi alchymisty také známa jako vitriol. Helmont stál také za vznikem pneumatické 
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chemie neboli chemického směru zabývajícího se studiem plynů. To dalo impuls k vývoji 

nového laboratorního vybavení, jakým byly například vzduchotěsné nádoby. 

(Zýka, Karpenko 1984; Solárová, Lichtenberg 2000) 

Důležitou osobností pneumatické chemie byl Angličan Henry Cavendish (1731 – 

1810), který se detailně věnoval studiu vodíku. Podařilo se mu popsat jeho vlastnosti 

naprosto dokonale s výjimkou předpokladu, že se vodík uvolňuje z kovů při styku 

s kyselinou. Když roku 1774 Joseph Priestley (1733 – 1804), který byl také objevitelem 

amoniaku a oxidu dusného, vyrobil kyslík zahříváním oxidu rtuťnatého (2HgO → 2Hg + 

O2), pokusil se Cavendish o jeho smísení s vodíkem. Úspěch se dostavil poté, co do 

chemické reakce přivedl elektrický výboj, čímž syntetizoval vodu (2H2 + O2 → 2H2O). 

Tato syntéza prokázala, že voda je sloučenina a nikoliv element, jak se alchymisté 

domnívali. Mimo jiné se Cavendishovi podařilo zjistit procentuální množství kyslíku a 

dusíku ve vzduchu a předpovědět objev inertních plynů. (Zýka, Karpenko 1984) 

Posledním významnou osobností pneumatické chemie byl švédský chemik 

Carl Wilhelm Scheele (1742 – 1786), jež se proslavil hned několika chemickými objevy. 

Podle některých zdrojů, se mu v roce 1771 mělo podařit objevit kyslík, tedy o tři roky 

dříve než již zmiňovanému Priestleymu. Své poznatky však publikoval teprve v roce 1777 

a proto dodnes není jasné, který ze zmíněných vědců objevil tento prvek jako první, z toho 

důvodu se uvádí, že kyslík objevili oba vědci nezávisle na sobě. Scheele, připravoval 

kyslík několika různými způsoby. Působením tepla rozkládal oxid rtuťnatý (2HgO → 2Hg 

+ O2) nebo dusičnan draselný (KNO3 → KNO2 + O2), případně nechal oxid manganičitý 

reagovat s kyselinou sírovou (2MnO2 + H2SO4 → 2MnSO4 + 2H2O + O2). Dalšími prvky, 

které úspěšně izoloval, byly baryum, mangan, molybden, wolfram a chlór. Přisuzuje se mu 

také objev oxidu barnatého a kyseliny fluorovodíkové. (Zýka, Karpenko 1984) 

Po krátkém přehledu vědců působících na poli pneumatické chemie je třeba zmínit 

významné badatele zabývající se flogistonovou teorií. Základy této teorie položil anglický 

vědec Robert Boyle (1627 – 1691). Boyle se nijak netajil svou kritikou antických filozofů 

a alchymistů. Jediná alchymistická teorie, se kterou se ztotožňoval, byla Démokritova 

atomistická představa o složení látek. Hmota podle něj byla tvořena elementy, jež byly 
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složeny z velmi malých částeček. Tyto částečky měly schopnost shlukovat se do houfů, 

které se nedaly žádným způsobem rozdělit. Velikost houfu a relativní zastoupení 

jednotlivých částeček pak určovalo, jaká látka vznikne. Současně definoval pojem prvek, 

směs a sloučenina. Právě pokusy, při kterých se Boyle snažil pomocí působení tepla 

rozložit jednotlivé látky na prvky, napomohly ke vzniku teorie flogistonu. 

(Zýka, Karpenko 1984) 

 

Obr. 13. Anglický vědec Robert Boyle. (McLean 1995) 

Ucelenou teorii flogistonu se podařilo definovat také díky myšlenkám německého 

chemika a současně alchymisty Johanna Joachima Bechera (1635 – 1682). Inspirován 

Paracelsem tvrdil, že se látky skládají za tří základních zemin. Podle Bechera se mělo 

jednat o zeminy tučné, minerální a kovové. Tučné zeminy, které se jako jediné 

vyznačovaly hořlavostí, při svém hoření uvolňovaly látku pojmenovanou flogiston. Po 

vyslovení teorie o třech zeminách, se flogistonovou teorií začal zabývat německý chemik 



Tomáš Laco: Alchymie 

2014   49   

George Ernst Stahl (1666 – 1734). Jeho interpretace této teorie byla založena na poznatku, 

že se při zahřívání kovů, mění jejich hmotnost. Zmíněný jev, který dnes nazýváme 

kalcinací, byl vysvětlován rozkladem sloučenin flogistonu, jehož důkazem měl být 

viditelný plamen. Mnoho let flogistonová teorie dokázala vysvětlit pouze úbytek hmotnosti 

látky při hoření. Teprve zavedení negativního a pozitivního flogistonu objasnilo i přírůstek 

hmotnosti. Unikání pozitivního flogistonu pak mělo za následek úbytek hmotnosti, kdežto 

unikání negativního flogistonu, způsobovalo přírůstek hmotnosti. Ač se jednalo o správný 

experimentální poznatek, jeho teoretický výklad již tak správný nebyl. (Solárová, 

Lichtenberg 2000; Zýka, Karpenko 1984) 

Za zakladatele moderní chemie je považován autor mnoha geologických, 

mineralogických, fyzikálních, matematických a hlavně chemických spisů, Antoine Laurent 

de Lavoisier (1743 – 1794). Po ověření pokusů Schleeho a Priestleyho, vyslovil Lavoisier 

svou oxidační teorii. Jeho experimenty prokázaly, že hoření je slučování hořlavých látek 

s kyslíkem, se kterým zastánci teorie flogistonu vůbec nepočítali. Podařilo se mu naprosto 

vyvrátit původní teorii flogistonu, načež ji museli její zastánci upravit, jak již bylo zmíněno 

výše. Pro zpochybnění této teorie si vybral cín, který spálil a výsledný oxid cíničitý měl 

větší hmotnost než původní kov (Sn + O2 → SnO2). Lavoisier zjistil, že vzduch se skládá 

z kyslíku a dusíku a zároveň vypočetl jejich přesné procentuální zastoupení, čímž vyvrátil 

teorii o jeho nerozložitelnosti. Kromě vzduchu, dokázal rozkládat i vodu na její základní 

prvky a z těchto prvků ji také opětně syntetizovat. Jeho definice zákona o zachování 

hmotnosti, je považována za jeden z největších chemických objevů: „Hmotnost všech látek 

do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.“ (Solárová, 

Lichtenberg 2000; Zýka, Karpenko 1984) 

5.2 Laboratorní vybavení a postupy 

Většina alchymistické práce měla něco společného se zahříváním látek, které se 

převážně odehrávalo v pecích. To zapříčinilo velký rozvoj tohoto základního laboratorního 

vybavení, kdy různé druhy pecí sloužily různým účelům. Základními topivy ve 

všech těchto pecích bylo dřevo a uhlí. Nejpoužívanější pecí, sloužící k dlouhodobému 

zahřívání látek, byl takzvaný athanor, skládající se z uhelné věže a žároviště. Tato pec byla 
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schopná držet slabý plamen bez častého přikládání. Látky ohřívané v této peci byly 

chráněny před přímým působením plamene zvonovitým poklopem. Můžeme se setkat také 

s athanorem, ve kterém bylo použito olejového hořáku místo uhelného topeniště. Athanoru 

byla velice podobné pec destilační. Další často využívanou pecí byla pec cementační, která 

byla charakteristická svým tvarem věže. Využívala se k povrchovému zušlechťování, pro 

které musela zásoba uhlí v peci vydržet 24 hodin. K čištění kovů byla určena pec probační. 

Samotná železná pec, v níž byla uprostřed umístěna kovová mříž, stála na podstavci 

z cihel. Kalcinace probíhala v peci, jež byla nazývána reverberační. V této peci byl 

stoupající plamen srážen poklopem v podobě střechy, aby bylo možné působit na látku 

v nádobě ze všech stran. K tavení nejodolnějších kovů byla používána tavící pec, která 

byla často vybavena měchem dmýchajícím rozžhavené uhlí k docílení většího žáru. 

Zahřívání látek bylo možné provádět i v různých druzích lázní, jakými byly například 

lázeň písečná, popelová, vodní, parní a hnojná. (Solárová, Lichtenberg 2000; 

Zýka, Karpenko 1984) 

 

Obr. 14. Vodní lázeň. (McLean 1995) 
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Zdokonalením prošlo i další alchymistické vybavení, přičemž některé z nich 

používá s drobnými obměnami dnešní chemie. V některých případech si alchymisté toto 

vybavení sami vymýšleli, v jiných jej převzaly z oborů, jako jsou metalurgie a hornictví. 

Alchymistické nádoby, které budou na následujících řádcích podrobněji popsány, bývaly 

zhotovovány ze skla, hlíny, mědi a železa. Nejvíce byly oceňovány nádoby ze skla, jelikož 

alchymista mohl pohodlně sledovat průběh reakce v nich se odehrávající. Skleněné nádoby 

však měly jednu zásadní nevýhodu, nedalo se s nimi pracovat za příliš vysokých teplot, 

jelikož praskaly. V těchto případech byly nahrazovány nádobami hliněnými a kovovými. 

Jelikož se žádné z uvedených nádob nedochovaly, dá se jejich skutečný vzhled odhadovat 

pouze podle dochovaných nákresů a popisů. (Haage 2001) 

Základní nádoby používané k tavení kovů byly celkem dvě. Plochá trojhranná 

případně čtverhranná destička, nazývaná také kérotakis, byla určena k tavení nebo pražení 

kovů. Pozdější úpravy této nádoby jí daly válcovitý tvar. Byla uzavíratelná, což 

umožňovalo provádět v ní sublimaci nebo fixaci. Druhou nádobou, v níž se daly tavit 

kovy, byl tavící kelímek, též nazývaný tyglík. Ten býval nejčastěji vyroben z hlíny nebo 

porcelánu, aby dokázal odolat vysokým teplotám. K destilačním nádobám patřil aludel, 

který měl podobu hliněné, skleněné, železné nebo měděné nádoby s otevřeným dnem, 

přičemž bylo možno postavit několik těchto nádob na sebe. Alembik byla vzduchotěsná 

destilační aparatura, spojovaná s aludelem. Jeho hlavním účelem bylo jímání výparů, které 

v něm kondenzovaly. Propojením alembiku s destilační nádobou, nazývanou recipient, 

vznikla křivule určená k destilaci těžkých mastných látek. Tato nádoba nejčastěji vyrobená 

ze skla, železa nebo hlíny, umožňovala rychlejší destilaci. Dalšími běžně používanými 

nádobami byly fioly. Jednalo se baňky s dlouhým úzkým hrdlem, v nichž se zvolna 

zahřívaly látky tak, aby nedošlo k varu. Uzavřené nádobě, ve které za neustálé cirkulace 

látky probíhalo odpařování a opětná kondenzace se přezdívalo pelikán. Za nejúčinnější 

chladící systém, který se podobá dnešním chladičům, byl považován spirálovitý chladící 

nástavec. Aby spoje jednotlivých nádob nepropouštěly, byly utěsňovány pomocí látky 

napuštěné voskem, hlínou nebo vaječným bílkem. (Haage 2001; Solárová, Lichtenberg 

2000) 
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Poté, co se na laboratorní postupy alchymistů, které byly zahaleny závojem 

tajemna, zaměřila současné věda, bylo zjištěno, že některé z nich jsou používány až do 

dnešní doby. Nejtypičtějším příkladem je destilace, která byla považována za jednu 

z nejdůležitějších alchymistických operací vůbec. Alchymisté znali hned několik způsobů 

destilace. Filtrační destilace probíhala tak, že se do nádoby s destilovanou směsí umístil 

kus tkaniny přesahující okraje, přičemž ta působením kapilárních sil odváděla kapalinu ven 

z nádoby. Tento postup by se dal přirovnat k dnes používané filtraci. Rozpuštění pevné 

látky a její slití do jiné nádoby, kdy na dně původní nádoby zůstaly hůře rozpustné látky, se 

nazývalo klesavou destilaci. Dnešnímu pojetí destilace odpovídala destilace stoupavá, 

charakteristická odpařením látky a jejím následným zkapalněním. Z tohoto popisu je jasné, 

že hlavním úkolem této metody bylo čištění látky. Čištění například síry, rumělky a 

salmiaku se provádělo sublimací. Působením tepla se pevná látka odpařovala a v podobě 

páry na chladnějším místě opět kondenzovala. Kalcinace, neboli rozdrcení látky na prášek 

se provádělo jejím pražením, vložením do žíraviny nebo jednoduchým rozemletím. 

Rozpouštěním se rozumělo zkapalnění jakýmkoliv způsobem, tady i tavením, které se také 

díky alchymistickým pokusům značně zdokonalilo. Opakem tohoto procesu byla 

krystalizace. Alchymistům se podařilo zdokonalit i některé druhy fermentace. 

(Haage 2001; Solárová, Lichtenberg 2000) 

5.3 Používané látky 

Nejdokonalejší přehled toho, jaké látky alchymisté znali a používali, nám ve svém 

díle přináší arabský alchymista Rhazes o kterém už byla zmínka v kapitole o historickém 

vývoji a přehledu alchymie ve světě. Jako první se zmiňuje o čtveru duchů neboli těkavých 

látkách, mezi které patřila síra, rtuť, salmiak (chlorid amonný) a arsenik (sulfidy arsenu). 

Za sedmero těl, tedy kovů, označuje zlato, stříbro, měď, cín, železo, olovo a karesin, což 

pravděpodobně byla slitina mědi, zinku a niklu. Dále vyjmenovává čtrnáctero kamenů, 

kterými byly markazit (FeS2), magnesia (manganit MnO(OH), rhodochrozit MnCO3, 

rhodonit MnSiO3), eduas (železné rudy, strusky), thutia (uhličitan zinečnatý, oxid 

zinečnatý), azur ((Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2), dehenegi (malachit Cu2(OH)2CO3), 

ferruzegi (tyrkys CuAl6(PO4)4(OH)8.4H2O), emathita (hematit Fe2O3), cuchul (galenit PbS, 

antimonit Sb2O3), spehen (varianta předchozího), funcu (oxid arsenitý), talca (slídy), gipsa 
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(sádrovec CaSO4) a sklo. Šestero atramentů zastupoval černým atramentem (síran 

železnatý), alumen (kamenec, síran draselno-hlinitý, síran amonno-hlinitý), bílý atrament 

(zvětralé rudy mědi a železa) zelený atrament (síran železnatý, síran měďnatý), žlutý 

atrament (zvětralé sulfidické rudy mědi a železa) a červený atrament (totéž co žlutý 

atrament). Rozlišoval také šestero boraxů (Na2[B4O5(OH)4]·8H2O). červený borax, borax 

zlatníků, borax Zarunde, borax alkarbi (pryskyřice), nitrum (soda) a tinchat. Jedenáctero 

solí bylo zastoupeno obecnou solí (NaCl), hořkou solí (pravděpodobně sůl pro dobytek), 

solí kalxu (hašená vápno), čistou solí, sal gemmae (kamenná sůl), sal z naphty (NaCl 

znečištěná asfaltem), indickou solí, čínskou solí, sal alkali (soda), solí moči a solí popela 

(potaš). Na závěr Rhazes zmínil nascentia, což byly rostliny a preparáty z nich připravené a 

také viventia k nimž byli přiřazeni živočichové a jejich produkty. Později se k těmto 

látkám přidal ledek, alkohol, kyselina dusičná a kyselina sírová. (Haage 2001) 

Po výčtu látek, se kterými byli alchymisté seznámeni, následuje shrnutí jim 

známých chemikálií. Jednou z nich byla vodou zředěná kyselina octová (CH3COOH), 

jinak také známá jako ocet, který byl znám už ve starověkém Řecku i Římě. Jelikož 

existoval předpoklad, že všechny kyseliny vznikly z jedné původní prakyseliny, byly za 

různé druhy octa považovány všechny kyselé rostlinné šťávy. Alchymisté měli kyselinu 

octovou za univerzální kyselinu palčivé chuti se schopností rozpouštět látky a pěnit ve 

styku s vápenatými látkami. Kyselina octová byla jedinou známou kyselinou až do konce 

13. století. Další kyselinou, kterou alchymisté znali, byla kyselina dusičná (HNO3), 

charakteristická svou vysokou agresivitou způsobenou jejími oxidačními účinky. Receptů 

na přípravu této kyseliny existovalo několik. Nejčastěji se můžeme setkat s tepelnou reakcí 

vitriolu mědi (síran měďnatý) s ledkem a kamencem nebo reakcí ledku s kyselinou 

sírovou. Kyselině, jež byla schopná rozpouštět zlato, vyráběné ze salmiaku rozpuštěného 

v kyselině dusičné se říkalo lučavka královská. Paradoxní bylo, že lučavka královská byla 

směs kyseliny dusičné s kyselinou chlorovodíkovou (HCl), která do té doby známa nebyla. 

Ta na svůj objev čekala až do konce 16. století. Extrahovat se jí povedlo při reakci vitriolu 

s kuchyňskou solí, žíháním kuchyňské soli s hlínou a také z reakce kyseliny sírové 

s kuchyňskou solí. Posledními minerálními kyselinami používanými alchymisty byly 

kyselina sírová (H2SO4) a kyselina siřičitá (H2SO3). Dlouho se nikdo nedokázal tyto dvě 

látky od sebe rozeznat. První zprávy o výrobě kyseliny sírové pochází z 16. století. Do té 
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doby bylo možné obě zmíněné kyseliny najít v místech vulkanické činnosti a v blízkosti 

nalezišť síry. (Haage 2001, Pichler 1997) 

V reakcích s kyselinami bylo již jmenováno i několik alkálií neboli zásad, které 

podrobněji popisuje následující text. Pro alchymisty byla základní vlastností alkálií 

schopnost zbavovat kyseliny jejich žíravých účinků a měnit je v soli, ačkoliv některé z nich 

byly samy žíravé. Mezi nejznámější zásady patřil oxid vápenatý (CaO), známější spíše 

jako pálené vápno a hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), tedy hašené vápno. Hlavním zdrojem 

pro získávání páleného vápna byl uhličitan vápenatý neboli vápenec (CaCO3), který se 

nechal spálit (CaCO3 → CaO + CO2). Opatrným smísením s vodou vzniklo z páleného 

vápna, vápno hašené (CaO + H2O → Ca(OH)2). Když se pak smíchalo hašené vápno 

s pískem, sádrou a jílem vznikla malta, která při svém tvrdnutí přijímala ze vzduchu oxid 

uhličitý a tím opět vznikl uhličitan vápenatý (Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O). Již 

několikrát zmiňovaný salmiak nebo také chlorid amonný (NH4Cl) znali už arabští 

alchymisté. Tato minerální látka, nejčastěji nacházená v sopečných oblastech se 

v alchymistických laboratořích používala k výrobě lučavky královské. V pozdější době 

bylo ze salmiaku také možné zahříváním vyrobit amoniak a kyselinu chlorovodíkovou 

(NH4Cl → NH3 + HCl). Ve vodě rozpustné krystaly vytváří uhličitan sodný, též známý 

jako soda (Na2CO3) již ve starém Řecku a Římě. Dusičnan draselný (KNO3) jež se dal 

označit triviálním názvem ledek, byl do Evropy dovážen z Číny, kde se využíval například 

k výrobě střelného prachu (ledek, dřevěná uhlí, síry). Ledek se dále používal jako 

okysličovadlo a jako stěžejní látka pro výrobu kyseliny dusičné. Jako poslední bude 

zmíněn uhličitan draselný, neboli potaš (K2CO3), jež byl součástí popela vnitrozemských 

rostlin. Své hlavní využití našel při výrobě skla a mýdla nebo také při čištění vlny. 

(Haage 2001, Pichler 1997) 
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6 ODBORNÁ TÉMATICKÁ EXKURZE 

Tato odborná exkurze je zacílena na studenty druhého ročníku oboru geovědní a 

montánní turismus, kteří by jejím prostřednictvím měli získat povědomí o přitažlivosti 

vědních oborů v cestovním ruchu. 

Termín exkurze:  22. 9. 2014 – 24. 9. 2014 

Místo odjezdu:  zastávka pod rektorátem VŠB – TUO 

Náklady: 2150 Kč 

Náročnost:  ●●●○○ 

Stravování:  vlastní 

Ubytování:  hotel ASAS (Most), ubytovna Mostní (Kolín) 

Doprava:  autobus 

Cena zahrnuje: ubytování a vstupy 

6.1 Program a trasa exkurze 

Odjezd z Ostravy je naplánován na pondělí 22. 9. 2014 v 7:00 ze zastávky před 

rektorátem VŠB – TUO. Odtud bude následovat cesta přes Olomouc, Brno, Jihlavu a Prahu 

do Mostu. Celková délka trasy je asi 489 kilometrů a předpokládaná doba jízdy, která 

zahrnuje přestávku, je 5 hodin a 38 minut. Délka trasy je pouze orientační, výsledná doba i 

kilometry se budou velice pravděpodobně lišit. Příjezd do Mostu, kde bude přestávka na 

oběd, je plánován v poledních hodinách. V 13:30 proběhne prohlídka expozic Oblastního 

muzea v Mostě a hodinu poté také návštěva hradu Hněvín. V podvečerních hodinách bude 

následovat ubytování v hotelu ASAS. 

Oblastní muzeum v Mostě – stručný popis návštěvního místa: Muzeum v Mostě nabízí 

převážně expozice mineralogické, geologické a přírodovědné. V mineralogické části se 

nachází velké množství dokumentace a geologických map této oblast. Popisuje se zde 

historická těžba rudný nerostů v nejvýznamnějších rudních nalezištích, doplněná o ukázky 
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hornin a minerálů. Tyto minerály pocházejí jak ze sbírek Oblastního muzea v Mostě, tak 

od soukromých sběratelů. V geologické části se dají zhlédnout sbírky související 

s geologickou historií od období karbonu po recent. (www.muzeum-most.cz) 

 

Obr. 15. Geologické sbírky Oblastního muzea v Mostě. (www.muzeum-most.cz) 

Hrad Hněvín – stručný popis návštěvního místa: Tato dominanta města Most umožňuje 

návštěvníkům nahlédnout do svých opevněných prostor, vyhlídkové věže a také do dílny 

alchymisty Edwarda Kelleyho, který zde byl vězněn. Na několika zastávkách této 

zážitkové expozice, jsou poodhaleny alchymistické triky, které pomohly tomuto 

alchymistovi dostat se až k císařskému dvoru. (www.mesto-most.cz) 
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Obr. 16. Hrad Hněvín. (www.muzeum-most.cz) 

Dne 23. 9. 2014 bude v 9:00 sraz před budovou hotelu ASAS, odkud bude 

namířeno do Prahy. Předpokládaná délka trasy je 100 kilometrů a doba cesty odhadovaná 

na 1 hodinu a 13 minut. V Praze proběhne prohlídka města zaměřená na alchymii 

zprostředkovaná muzeem alchymie, Speculum Alchemiae. Poté bude následovat prohlídka 

expozic muzea Mysteria Pragensia. Z Prahy je naplánován odjezd do Kolína a ubytování 

v ubytovně Mostní na 17:30. 

Speculum Alchemiae – stručný popis návštěvního místa: Muzeum nabízí prohlídku Prahy 

zaměřenou na alchymii. Prohlídka začíná ve výstavních prostorách muzea a pokračuje přes 

Vyšehrad a Pražský hrad, Karlův most na Staroměstské náměstí. Celá tematická trasa je 

doprovázena komentářem průvodce, který informuje o alchymistických zajímavostech 

každého navštíveného místa. (www.alchemiae.cz) 
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Obr. 17. Sklepení muzea Speculum Alchemiae. (www.alchemiae.cz) 

Mysteria Pragensia – stručný popis návštěvních místa: Muzeum se nachází v domě U 

oslav v kolébce, ve kterém laboroval alchymista Edward Kelley. Expozice je rozdělena na 

několik částí. V přízemí je návštěvník seznámen s alchymií obecně a s muži, jež se tomuto 

oboru věnovali. Nachází se zde několik interaktivních exponátů a replika tajemné místnosti 

Faustova domu. V části expozice nacházející se v půdních prostorách muzea, je umístěna 

alchymistická laboratoř s veškerým vybavením, které alchymisté pro svou práci 

potřebovali. Kromě toho se zde nachází i skladiště a knihovna. Prohlídka expozic je 

doprovázena výkladem průvodce, ale také podrobnými popisky jednotlivých vystavených 

exponátů. K muzeu je také připojena kavárna a vinárna Kellyxír, tematicky zaměřená na 

alchymii. (www.muzeumpovesti.cz) 
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Obr. 18. Ukázka expozice muzea Mysteria Pragensia. (www.muzeumpovesti.cz) 

Dne 24. 9. 2014 sraz před ubytovnou Mostní v 8:00. Z Mostu bude následovat 

krátký přejezd do Kutné hory, kde bude navštíveno České muzeum stříbra. Odjezd z Kutné 

Hory je určen na 13:00 a předpokládaný příjezd do Ostravy v podvečerních hodinách. 

České muzeum stříbra – stručný popis návštěvního místa: České muzeum stříbra 

nabízí návštěvníkům jedny z nejstarších a nejbohatších sbírek v České republice. Ve 

správě muzea se nachází víc než 170 000 sbírkových předmětu, z čehož 120 000 je z fondu 

archeologie. V geologických sbírkách se pak nachází téměř 7000 rud, hornin a minerálů. 

Z těchto předmětů může být však vystaven jen zlomek, proto se často pořádají různé 

tematické výstavy. V rámci prohlídky je možné navštívit i středověký stříbronosný důl 

s výkladem vyškoleného průvodce. (www.cms-kh.cz) 
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Obr. 19. Prohlídka důlních prostor s průvodcem. (Nikol Smékalová 2014) 

 

Datum Místo Příjezd Odjezd Km Ʃ Km Poznámka 

22. 9. 2014 Ostrava  7:00 0 0 odjezd z Ostravy 

22. 9. 2014 Olomouc 8:08 8:08 98 98 průjezd městem 

22. 9. 2014 Brno 9:03 9:03 84 182 průjezd městem 

22. 9. 2014 Jihlava 9:55 10:15 86 268 Přestávka 

22. 9. 2014 Praha 11:25 11:25 121 389 průjezd městem 

22. 9. 2014 Most 12:38 9:00 100 489 návštěva expozic, 
ubytováni, 
individuální program 

23. 9. 2014 Praha 10:13 17:30 100 589 prohlídka města a 
expozic,  
odjezd na ubytování, 

23. 9. 2014 Kolín 18:28 8:00 74 663 ubytování,  
individuální program 

24. 9. 2014 Kutná 
Hora 

8:20 13:00 17 680 návštěva expozic 
prohlídka města 



Tomáš Laco: Alchymie 

2014   61   

24. 9. 2014 Jihlava 14:09 14:09 77 757 průjezd městem 

24. 9. 2014 Brno 15:21 15:21 86 843 přestávka 

24. 9. 2014 Olomouc 16:16 16:16 84 927 průjezd městem 

24. 9. 2014 Ostrava 17:24 17:24 98 1025 příjezd do Ostravy 

6.2 Kalkulace nákladů 

Náklady: za exkurzi za účastníka 

1. doprava1 Kč 35 875 Kč 897 

2. ubytování2 Kč 34 800 Kč 870 

3. stravování3 Kč 0 Kč 0 

4. vstupy4 Kč 51 200 Kč 1280 

 

Celkem Kč 121 875 Kč 3047 

 
1
zahrnuje diety a mzdy řidičů, poplatky za dálnici a parkovné. Délka trasy 1025 km při 

sazbě 35 Kč/km. 

2
v hotelu ASAS – 460Kč/noc (Most) a v ubytovně Mostní – 210Kč/noc  (Kolín). 

3
stravování není zahrnuto v ceně exkurze. 

4
jednotlivé ceny vstupného:  Oblastní muzeum v Mostě – 30 Kč 

 Hrad Hněvín – 20 Kč 

 Speculum Alchemiae – 1000 Kč 

 Mysteria Pragensia – 140 Kč 

 České muzeum stříbra – 90 Kč 

Kalkulace exkurze je bez DPH a rozpočítaná na 40 účastníků. 

Z nákladů na účastníka se odečítá cena dopravy dotovaná školou. 
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ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo seznámení s oborem alchymie a s jejím přínosem 

pro současnou vědu. Při psaní této práce jsem byl zaskočen množstvím literatury, která 

byla o tomto oboru sepsána, tudíž bylo velice obtížné zorientovat se v ní a vybrat pouze 

důležité a relevantní informace. Chtěl jsem se také pokud možno co nejvíce vyvarovat 

internetovým zdrojům, jelikož jak jsem zjistil z tištěných zdrojů, jsou informace šířené po 

internetu často chybně interpretovány. Tato bakalářská práce mi velice rozšířila obzory 

v oboru alchymie, ale také jiných s ní souvisejících oborech. I já jsem býval k alchymii 

skeptický a měl jsem ji pouze za mystickou vědu bláznů opředenou pověrami, která byla 

povětšinou pouze zdrojem peněz vychytralým podvodníkům. Jakmile jsem se však začal 

zabývat alchymií podrobně a zkoumal jsem alchymistické nahlížení na svět, došel jsem 

k závěru, že většina alchymistů byla skutečnými, odhodlanými vědci. Neskutečná píle a 

přesvědčení o důležitosti svého činění zapříčinila, že některé alchymistické objevy byly 

přínosem i pro dnešní vědu a pomohly s rozvojem několika oborů.   
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