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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá významem diamantu jako nadčasové investice. 

V práci je popsána obecná charakteristika, vlastnosti, historie, využití a naleziště. 

Největší důraz je kladen na oblast obchodování s investičními diamanty.  Přibližuje tedy 

obecnou certifikaci, která je potvrzením pravosti investičního kamene. Obchodování 

s touto investicí se řídí hlavními strategiemi při nákupu.  Samotné investičními 

diamanty, jsou hodnoceny dle čtyř hlavních hledisek pravidla 4C - váha, brus, barva a 

čistota. Investiční diamanty mají své výhody, které je upřednostňují před jinými 

formami investic a tím jsou považovány za nadčasovou investici ve srovnání s ostatními 

cennými komoditami. 

 

Klí čová slova 

Diamant, investiční diamant, šperk, 4C, brus, barva, fluorescence, váha, čistota, briliant, 

investice, obchodování s diamanty, certifikace, naleziště, diamantové korunky, srovnání 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with the importance of timeless diamond as an investment. 

The paper describes the characteristics, properties, history, uses and sites. The greatest 

emphasis is put on trading in investment diamonds. Therefore closer to the general 

certification, which confirms the authenticity of the investment scale. Trading with the 

investment follows the main strategies in purchasing. Actual investment diamonds are 

evaluated according to four main aspects of the rules 4C - weight, cut, color and purity. 

Investment diamonds have their advantages, which is preferred over other forms of 

investment and thus are considered a timeless investment compared to other valuable 

commodities.  
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1. Úvod 

Diamant se používal jako úschova hodnoty již po staletí. Počátek byl v období 

holocaustu, kdy židovské rodiny brali s sebou do transportů snadno uschovatelné bílé 

kamínky, které později měnili za jídlo, lepší zacházení, často vlastní život. Tragický je 

příběh carské rodiny Romanovců, když při zběsilém bolševickém vraždění ve sklepě v 

Jekatěrinburgu některé z obětí dlouho odolávaly střelám díky velkému množství diamantů 

zašitých v oděvu. I tyto diamanty měly sloužit, po propuštění nebo útěku, k začátku 

nového života. 

Diamant je považován za nadčasovou investici, protože představuje jednu 

z nejzajímavějších investic. Je nejtvrdším materiálem na světě a pro své vynikající 

vlastnosti je symbolem bohatství již staletí. Světové trhy hovoří spíše o briliantech, což 

je prostorový tvar s 56 facetami (ploškami), do něhož se diamanty nejčastěji brousí.  

Každý vytěžený diamant musí být vybaven certifikátem původu, který je vydán 

gemologickou laboratoří. Bez tohoto osvědčení není vhodné s diamanty obchodovat. 

Pro hodnocení kvality investičního kamene se používá tradiční pravidlo 4C (carat, 

color, clarity, cut – tedy hmotnost, barva, vnitřní čistota a kvalita brusu). 

 

Na rozdíl od nemovistostí, akcií a drahých kovů nepodléhá tato investice 

módním trendům, inflačním vlivům a je snadno přenositelný. Neustále si drží svoji 

cenu, resp. již sto let je každoročně zaznamenáván pravidelný nárůst hodnoty v průměru 

o 3 až 7 % podle velikosti a tvaru. V krizových situacích je velmi snadno prodejný a tak 

je likvidní investicí. Naopak nákup je vhodnější na dlouhodobější investiční horizont.  

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je přiblížit problematiku diamantu jako 

nadčasové investice, tedy proč se diamanty stávají zárukou stálosti jejich ceny. Je 

mnoho způsobů jak tuto investici využít a jak s diamanty obchodovat. Na základě 

osobní konzultace s panem Ing. Jaroslavem Jiránkem ze společnosti Optima diamant 

s.r.o, jsem porovnala investiční diamanty s jinými alternativními investicemi a 

komoditami.  
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2. Charakteristika nerostu 

2.1 Historie 
 

Každý diamant má svoji historii. Už odedávna jsou lidé posedlí touhou po 

bohatství, které by bylo stálé a blyštivé jako jsou diamanty. Ani dnes v době finanční krize, 

která zruinovala spousty světových firem, se ceny diamantů nijak výrazně nemění.  

Důvodem této stálosti cen je jak vzácnost tohoto minerálu, tak i fakt, že je finanční trh 

používá jako finanční jistinu. 

   

Slovo diamant má původ již v řeckém slově „adamas“ – což znamená 

nepřemožitelný. Diamant je nejtvrdším materiálem na světě. Jeho výskyt je unikátní, je 

tvořen jedním z nejvíce zastoupených stavebních prvků v přírodě - uhlíkem. Atomy uhlíku 

jsou spojeny krátkými pevnými vazbami v krychlové krystalické mřížce. Krystalizace 

probíhá za krajních podmínek, kdy tlak přesahuje 70 000 kg/cm2 a teplota je vyšší než 

1300 °C, což tedy odpovídá podmínkám v hloubkách 100-200 km pod povrchem země [9]. 

 

Vynikající vlastnosti diamantu jsou známé již tisíciletí, a proto se k diamantu 

vztahuje nejvíce příběhů, pověr a legend. V Indii se traduje, že diamanty vznikly ze 4 živlů 

(země, vody, ohně a vzduchu) a čisté energie. Až do počátku 18. století přicházely všechny 

diamanty z Indie, která tedy byla nejstarším i jediným dodavatelem těchto drahokamů. 

Diamantonosné území leží mezi pravými přítoky Gangy, řekami Són a Kén. Diamanty se 

tak jako před tisíciletími ještě stále nacházejí v náplavech, a doposud nebylo nalezeno 

primární ložisko, o jehož potenciálu svědčí na straně jedné tisíciletá těžba, na straně druhé 

nálezy jedněch z největších diamantů, k nimž patří Orlov, Regent, Koh-i-noor, Šach  

a Nizámí [13]. 

 

S objevením Ameriky byly nalezeny i nové zdroje diamantů. Na území dnešní 

Brazílie se o objevu zdejších diamantů vypráví řada legend. Podle jedné z nich objevil 

diamanty v r. 1714 rolník při práci na svém políčku. Podle druhé legendy si s diamanty 

nalezenými v písku hrály děti, atd. Jisté však je, že už v 1. pol. 18. století předčila těžba 

brazilských diamantů staré indické zdroje [13]. 
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V Jižní Africe byly objeveny první diamanty až roku 1866. První velký diamant, 

který původně zdobit opasek domorodého kouzelníka, měl hmotnost 83,5 karátu - Hvězda 

Jižní Afriky. Jeden z holandských osadníků ho vyměnil za pár kusů dobytka a obratem 

ruky prodal za 11 200 liber. Právě tento kámen odstartoval v roce 1876 největší 

diamantovou horečku v dějinách. Na březích řek Orange a Vaal bylo nalezeno mnoho 

výjimečných diamantů a rýžují se tam dodnes [13]. 

Na diamantové horečce, která v Jižní Africe probíhala na konci 19. století, zbohatl 

nejvíc Cecil John Rhodes, zakladatel známé společnosti De Beers. Cecil Rhodes začínal 

vydělávat ve svých osmnácti letech. Těžká práce v dolech pro něj nebyla, protože měl 

tuberkulózu, takže začal kopáčům pracujícím v nesnesitelném vedru prodávat pitnou vodu. 

Brzy si vydělal tolik, že si mohl zakoupit odsávací zařízení a pronajímat je na těch 

claimech, kde množství podzemní vody bránilo v pokračování těžby. Další jmění vydělal 

díky spekulacím s pozemky a roku 1889 koupil za 5,5 miliónů liber konkurenční firmu 

Kimberley Central Company a společnost De Beers tím získala prakticky monopol na 

těžbu diamantů v Jižní Africe [13]. 

Kromě výše uvedených oblastí se v menší míře těží diamanty také v Indonésii (zde 

probíhá v současnosti malá diamantová horečka), v Sýrii a Austrálii. V USA se ve státě 

Arkansas nacházejí drobné rozsypy, které jsou nekomerčně těženy soukromými sběrateli. 

Bylo zde zatím nalezeno nejen několik tisíc drobných diamantů, ale také kus 40 karátů 

těžký. Tři drobné diamanty byly nalezeny v 19. stol při propírání pyroponosných štěrků v 

Českém Středohoří, jejich původ je však sporný [13]. 
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2.2. Vlastnosti diamantu jako minerálu 
 

Diamant patří do kategorie minerálů s velmi rozlišnou transparentností  

(průhledností). Rozlišují se diamanty naprosto čiré až úplně matné. Do klenotů se vsazují 

pouze ty nejlepší kameny, tedy s nejlepší průsvitností. Ostatní diamanty jsou používány 

převážně jako průmyslové. Mrtvými kameny se pak nazývají ty, které se po řezání a 

vyleštění netřpytí. 

 

 

2.2.1 Obecná charakteristika 

 
Kategorie 

 
Minerál 

 
Chemický vzorec 

 
C 

Identifikace 

Barva bezbarvý Štěpnost dokonalá 

Vzhled krystalu zaoblené 8stěny Index lomu 589,3 nm 

Soustava krychlová Vryp bílý 

Tvrdost 10 Hustota 3,5 g/cm3 

Lesk diamantový Rozpustnost odolný 

Tabulka 1: Obecná charakteristika diamantu [11] 

 
 

Další vlastností je velké spektrum fluorescence, tedy světélkování. Jako jiné drahé 

kameny, i diamanty po vystavení na ultrafialové záření vyzařují viditelné světlo. 

Fluorescence je obvykle modrá, ale může být i bílá, fialová a někdy i žlutá, zelená nebo 

oranžová. 

Diamant dosahuje nejvyššího stupně tvrdosti 10 na Mohsově stupnici, která měří 

tvrdost drahých kamenů. Na stupni 9 se nalézý skupina korundů (rubín, safír). Přestože se 

jedná pouze o rozdíl jednoho stupně, ve skutečnosti je diamant 140krát tvrdší než korund. 

Tento rozdíl je stejný jako rozdíl mezi 1. a 9. Stupněm. Žádná kyselina ani zásada diamant 
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nerozleptá. Diamant odpuzuje vodu, ale přitahuje mastnostu. Je dobrým tepelným 

vodičem. 

Hmotnost je definována jako 0,2g hmotnosti čistého diamantu což je Carat (Karát). 

Diamant o hmotnosti 10 g má tedy 50 karátů, diamanty v běžně prodávaných špercích mají 

obvykle ryzost v desetinách až jednotkách karátů. Značí se ct a tato jednotka historicky 

vznikla jako násobek hmotnosti semene chlebovníku, které bylo ve středověku používáno 

v Arábii a Persii pro určování ceny drahých kamenů. Důvodem je skutečnost, že velikost a 

váha těchto semen a je poměrně uniformní a v uvedené oblasti světa jsou běžně dostupná 

 Chemicky čistý a strukturálně perfektní diamant je dokonale transparentní bez 

odstínů nebo zabarvení. Barva diamantu může být způsobena chemickou nečistotou nebo 

strukturálními kazy v krystalové mřížce. [6]. 

 
 

Čistota drahého kamene se definuje na základě podrobného zkoumání všech 

nedokonalostí, jako jsou např. vnitřní uzavřeniny (inkluze) a vnější poškození. Pro určení 

čistoty kamene je důležité desetinásobné zvětšení pod alpatickou a achromatickou lupou. 

Skoro všechny diamanty obsahují miniaturní "nedokonalosti", které však neznamenají 

překážku jejich jedinečnosti, ani neovlivní jejich krásu a dokonalost. Inkluze (vnitřní 

uzavřeniny) v diamantech jsou přírodního typu a tedy sama příroda učinila každý kámen 

neopakovatelným a jsou zároveň potvrzením jejich přírodního původu. Avšak zároveň 

platí, čím dokonalejší, tím vzácnější drahokam. Dokonale čistý diamant je ten, na němž ani 

při desetinásobném zvětšení pod lupou zkušené oko neobjeví zakalení nebo inkluzi [17]. 
 

2.3. Ložiska diamantů 

Diamanty se těží z náplavů nebo z primárních hornin. Náplavy jsou nánosy starého 

zvětralého materiálu, který je transportován například vodními toky. V průběhu transportu 

se méně odolné nebo narušené minerály postupně drolí na menší úlomky. Výsledkem je 

písčitá až bahnitá frakce, která tvoří základ většiny usazenin. Odolné kameny, mezi něž 

patří i diamant i další drahokamy, zůstávají většinou jen v málo změněném stavu. Navíc 

platí, že pokud je velmi odolný kámen primárně narušen (obsahuje velké množství 

cizorodých inkluzí, praskliny apod.), je v průběhu transportu narušován a rozpadá se na 

menší úlomky podobně jako málo odolné minerály. Výsledným efektem je skutečnost, že 
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drahé kameny těžené z usazenin (které přežily transport dlouhý mnohdy tisíce kilomentů), 

mají obecně vyšší kvalitu než kameny, těžené přímo z matečních hornin.  

 

 

Obrázek 1 Diamantové doly v Africe [8] 

 

 

 

Obrázek 2 Diamantové doly v Africe [8] 

Primární diamantonosné horniny jsou kimberlity a lamproity. Většina primárních 

ložisek diamantů je v kimberlitech, lamproity jsou matečnými horninami australských 

diamantů. V obou případech se jedná o velmi tmavé horniny, pocházející ze svrchních 

částí zemského pláště, odkud byly vyneseny k zemskému povrchu sopouchy mrkvovitého 

tvaru. 
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Obrázek 3 Idealizovaný průřez kimberlitovým pněm [8] 

  

První diamanty byly nalezeny v Indii, odkud byly přiváženy do Evropy již v 17. 

století. V těchto dobách byly extrémně vzácné a mohli si je dovolit pouze bohatí lidé z 

panovnických rodů.  

Přelom v dostupnosti diamantů znamenala až diamantová horečka v Jižní Africe, 

která vypukla v roce 1869. Produkce surových diamantů z jihoafrických dolů dosáhla 1 

milionu karátů již v roce 1872. Jižní Afrika hrála prim v těžbě diamantů až do počátku 60. 

let 20. století. Již od 50. let začínala nabývat na významu těžba z náplavů v zemích západní 

Afriky a od 60. let začaly produkovat diamanty doly v tehdejším Sovětském svazu. Od 70. 

let přibývá významné množství diamantové suroviny z Botswany, 80. léta jsou ve znamení 

nástupu produkce velkého množství méně kvalitních diamantů z Austrálie. Koncem 

tisíciletí jsou již otevřeny první diamantové doly na nových ložiskách v kanadském 

Severním Teritoriu. Poslední dekády 20. století smutně poznamenaly řadu afrických států, 

kde se diamantonosné oblasti staly cílem snah o ovládnutí těchto zdrojů násilnou cestou. 
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Občanské války v Kongu, Angole, Sierra Leone a dalších státech vynikly neobyčejnou 

brutalitou. Světové společenství (jako v mnoha jiných případech) reagovalo pozdě a 

Kimberleyský proces (systém certifikace diamantové suroviny) přišel až v době po 

skončení nejhorších konfliktů. Přesto je v současnosti dostatečnou prevencí vzniku dalších 

válek o diamantonosná teritoria. 

2.4. Diamantové nástroje 
  

Jedním z nástrojů jsou diamantové korunky, které se začaly prvně používat k ražení 

alpského tunelu Mont Cenis r. 1862. Byly jimy zhotovovány vrty pro umístění náloží [5]. 

Roku 1875 se diamantových korunek použilo k vrtání hlubokých vrtů pro střelnou 

práci pro hloubení šachty, která měla profil 4,5 m. Do hloubky 150 m bylo pomocí 

diamantových korunek vyvrtáno 25 vrtů, které se naplnily pískem a které se odpalovaly 

v kratších, nejvýše dvoumetrových úsecích [2]. 

Diamantových korunek sice bylo původně použito výlučně k vrtání pro střelnou 

práci, ale následně se rozšířilo v následujících desetiletích diamantové vrtání hlavně na 

vrtání pro vrty výzkumné a následné. 

Použití diamantů pro technické účely se neomezuje jen na vrtání hornin. Používají 

se například jako diamantové matrice, používání při tažení drátů a v neposlední řadě 

použití diamantů jako brousícího prostředku.  Význam diamantů pro vrtání hornin však 

nejlépe vidíme z toho, že skoro 50 % všech průmyslových diamantů se těží jen k tomuto 

účelu. Z celkového počtu vytěžených diamantů se přibližně 80 % spotřebuje v průmyslu a 

jen zbylých 20 % nejčistších a nejpěknějších kamenů jde na výbrus na drahokamy [2]. 

Nejběžnější technické diamanty jsou: 

1) Borty – nepravidelné srostlice nebo stmeleniny krystalů šedé nebo zlatavé barvy. Borty 

jsou nejvíce rozšířenou odrůdou a tvoří skoro 90 % všech technických diamantů. 

2) Carbonado – jsou jemnozrnné srostlice temně hnědé až černé barvy, připomínající hutný 

koks. Diamanty carbonado se vyznačují velkou pevností. 

3) Balasy – jsou zvláštní pevnější odrůdou borů. Mají kuličkovitý tvar s jádrem pokrytým 

jemnozrnnou vrstvou. Díky této struktuře jsou pevnější než obyčejné borty. 

Podobně jako specifická váha je i tvrdost diamantů závislá od struktury. Zatím co 

jihoamerické borty mají podle Mohsovy stupnice tvrdost 10, vykazují borty z Konga 

poněkud menší tvrdost a jihoafrické carbonado má tvrdost pouhých 9,82 [2]. 
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2.5. Výbrus 
 

Broušení diamantů je věda ale hlavně umění o tom jak ze surového diamantu 

vytvořit umělecké dílo - drahokam. Broušení diamantů popisuje, jakým způsobem byl 

hrubý kámen vybroušen a vyleštěn do své finální drahokamové podoby. Často se zaměňuje 

pojem, tvar a brus diamantu [3]. 

V naší republice se diamanty téměř nevyskytují, přesto jejich broušení má i u nás 

svou historii. V minulosti se brousily do šperků v Rovensku pod Troskami [5]. 

 

Protože je diamant nejtvrdší látkou v přírodě vůbec, můžeme jej opracovávat pouze 

diamantovým práškem. Děje se tak v zvláštních samostatných brusírnách za použití 

speciálních brousicích přístrojů. Drtivou většinou se všechny kvalitní diamanty brousí do 

tvaru briliantu. Základnímu tvaru briliantu nejlépe odpovídá osmistěn, který se dá 

z diamantu velmi snadno vyštípat. Štípáním připravený kámen se nasadí a pomocí 

zvláštního tmele připevní na tmelku, speciální kuželovitou násadu k broušení drahých 

kamenů. Vysoké teploty vznikající při broušení vyžadují použití kovového tmele a 

upevnění měděné tmelky do zvláštních kleští. Po nasazení diamantu na tmelku se dva 

podobné diamanty o sebe třou v místech, kde mají být později plošky, a dává se jim tak 

přibližný tvar. Tato etapa se nazývá stírání. Odpadající diamantový prášek se zachycuje a 

použije se později při broušení.  

Techniky broušení diamantu jsou známy a postupně zdokonalovány stovky let. 

Jednu ze zásluh na zlepšení brusu diamantů má matematik a drahokamový nadšenec 

Marcel Tolkowsky, v roce 1919 přišel s akruhovým briliantovým brusem a spočítal, že je 

nejideálnějším tvarem na navracení a rozptýlení světla. Moderní kruhový briliant má 57 

nabroušených stran (facetů). [7].  
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Obrázek 4 Broušení diamantů [8] 

 

 

2.6. Diamant jako šperk 
 

Nejznámější je využití diamantů ve šperkařství, aby vynikly jeho optické vlastnosti, 

je vybrušován do tvaru speciálního mnohostěnu - briliantu. Velikost diamantu se vyjadřuje 

v karátech. 

Drahé a ozdobné kameny – diamanty se zpracovávají čtyřmi základními způsoby:  

1) jako kameny použité ve špercích 

2) dekorativní předmět,  

3) ušlechtilé kamenářské výrobky  

4) nábrusy a výtrusy.  

 

Postup je přibližně vždy stejný. Nejdříve se výrobku dá základní tvar štípáním nebo 

řezáním. Pak se kameny brousí, případně leští. Broušení (leštění) je vždy vícefázové, 

pracuje se postupně s brusivy (leštivy) od nejhrubšího zrna k nejjemnějšímu. Při broušení 

dochází k úbytku hmoty, získáváme rovinu s postupně čím dál méně drsným povrchem. 

Leštění je poslední fáze úpravy povrchu, k úbytku hmoty nedochází vůbec nebo jen 

minimálně, roztírá se nejsvrchnější vrstva, a tím se výrazně zlepšují optické vlastnosti 

 [8]. 



 

Obrázek 5 Nejznámější brusy diamantů [12] 

  

Obrázek 6 Speciální brusy [12] 
 

Nejznámější diamanty vybroušené. 

1. Pitt nebo Regent, 136 7/8 kar. – 

2.  Kóh-i-núr, tvar nový, 106 1/6 kar. –  

3. Kóh-i-núr, tvar starý, 186 1/10 kar. –  

4. Hvězda Jihu, 125 kar. –  

5. Hope, 44 1/2 kar. –  

6. Florentin, 133 1/5 kar. –  

7. Sancy, 53 1/2 kar. –  

8. Zelený diamant drážďanský, 48 1/2 kar. –  

9. Velký Mogul, 367 kar 

 

2.6.1. Nejznámější diamanty na světě 
 

KOH-I-NOOR  

První zmínka o tomto diamantu je z roku 1304. V této době vážil 

108,93 ct a měl oválný tvar. Údajně byl součástí slavného pavího 

trůnu, kde byl vsazen do jednoho z pavích očí. V dnešní době je 

součástí britské královské koruny [7]. 
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Centenary –  

Byl objeven v červenci roku 1986 v dole „ Premiér“. Ve své 

surové podobě vážil 599,10 ct. Mistr brusič Gabi Tolkowski na 

něm spolu s nepočetnou skupinou pomocníků pracoval téměř 3 

roky, aby z něj nakonec vybrousil největší diamant na světě, který 

má nejmodernější brus, vysokou barvu a je bez inkluzí. Jeho váha po vybroušení činí 

273,85 ct a má 247 faset. V květnu roku 1991 byl uložen v Londýně do Toweru [7]. 

 

Orloff  

Předpokládá se, že v době svého nalezení měl okolo 300 ct. Dnes 

je součástí ruského diamantového pokladu v Moskvě. Jedna  

z legend praví, že své původní místo měl v jednom významném 

indickém chrámu. Zde se nacházel v oku sochy představující 

Boha. Z tohoto místa byl ale ukraden francouzskými vojáky převlečenými za Hindy [7]. 

 

The Blue Hope 

 je asi nejznámějším diamantem. Jedním z jeho majitelů byl i 

francouzský král Ludvík XIV. Během Velké francouzské 

revoluce byl ukraden a na několik desítek let zmizel. Objevil se 

až v roce 1830 v Londýně, kde jej koupil Henry Philip Hope. 

Právě po něm nese kámen své jméno dodnes. Pro rodinu zámožného Londýňana se ale 

nakonec stal symbolem neštěstí. Ta totiž celá zemřela v naprosté chudobě. Podobný osud 

pak potkal i jeho dalšího vlastníka Edwarda McLeana. V současné době se tento kámen 

nachází ve sbírkách Smithsonianského institutu ve Washingtonu. Váží 45,52 ct [7]. 

 

Tailor-Burton  

 V roce 1969 byl tento kámen ve tvaru kapky a vážící 69,42 ct 

prodán v aukci. Jeho novým majitelem se stal newyorský Cartier, 

který jej okamžitě pokřtil na „Cartier“. Nicméně hned následující 

den jej koupil americký herec Richard Burton pro svou neméně 

slavnou ženu Elizabeth Taylor a sice za nezveřejněnou cenu. Pak byl diamant přejmenován 
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na Taylor - Burton. Svůj debut měl na charitativním plese, který se v polovině listopadu 

konal v Monaku, kde jej Liz Taylorová měla na krku jako přívěsek. V roce 1978 ale 

americká herečka oznámila, že kámen nabízí k prodeji s tím, že část utržených peněz 

věnuje na výstavbu nemocnice v Botswaně. Jen za jeho prohlídku musel tehdy 

potencionální kupec zaplatit 2500 dolarů.  

V červenci 1979 byl diamant nakonec prodán za 3 miliony dolarů. Poslední zpráva o něm 

pochází ze Saudské Arábie [7]. 

 

Hortensia 

 Tento broskvově zbarvený diamant má 20 ct a své jméno nese po 

Hortensii de Beauharnais, holandské královně, která byla dcerou 

Josefiny a nevlastní dcerou Napoleona Bonaparte. Kámen býval 

součástí francouzských korunovačních klenotů. Spolu s 

„Regentem“ je nyní součástí sbírek Louvru v Paříži [7]. 
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3. Základní znaky investičních diamantů 

3.1. Obecné pojmy 
 

Diamant je název surového kamene, který bývá čirý, případně lehce zabarvený do 

žluta, růžova nebo modra, vzácně černý. Těží se v povrchových dolech v jižní Africe, 

Austrálii, Indii, Brazílii a na Sibiři [9]. 
 

Briliant  je prostorový tvar s 56 facetami (ploškami), do něhož se diamanty 

nejčastěji brousí. Často se tedy hovoří i o investičních briliantech. Protože surovina pro 

výrobu briliantů je velmi drahá a v případě větších či jinak zajímavých kamenů si žádný 

omyl nelze dovolit, bývá každý použitý brus nejprve modelován s použitím počítače a 

zkušební projekce průchodu světelných paprsků. Poptávka po briliantech je zejména v 

USA, Japonsku, arabských zemích i jinde ve světě [9]. 

3.2. Certifikace diamantů 

 

Každý vytěžený diamant musí být podle tzv. kimberleyské deklarace od 1.ledna 

2006 vybaven nezfalšovaným certifikátem původu, který má zabránit zneužívání výtěžku 

z obchodu se surovými diamanty. 

Toto osvědčení (certifikát) je potvrzení kvality samotného investičního kamene  

a musí pocházet od důvěryhodné a respektované gemologické laboratoře. Těchto laboratoří 

je ve světě celá řad a mnohé z nich lze považovat za kvalitní a důvěryhodné. Pokud však 

kámen nakupuje odborník, vždy si ještě sám kámen hodnotí a posuzuje. Každý kámen, je 

totiž originálem, neboť dva zcela totožné diamanty nejsou nikde na světě. I když budou mít 

na certifikátu stejné hodnocení, budou se v některém z detailů lišit. 

Nejvíce preferované jsou certifikáty od těchto tří laboratoří: 

1. GIA-GTL ( Gemological Institute of America – Gem Trade 

Laboratory),  

2. HRD Antwerp  

3. AGS (American Gem Society).  

Tyto tři laboratoře jsou nejvíce respektovány a je pravděpodobné, že kameny tak 

budou lépe prodejné. 
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Laboratoře GIA-GTL i HRD nabízejí za nevelký poplatek usazení certifikovaného 

kamene do plastového bezpečnostního pouzdra. Pouzdro lze snadno otevřít a kámen 

vyjmout, ale na pouzdře se potom objeví nápis, že bezpečnostní obal byl porušen. Není 

tedy potom možné kámen v bezpečnostním pouzdře nenápadně vyměnit.  Nabízejí i další 

možnost bezpečnostního prvku, což je laserové vypálení značky laboratoře a čísla 

certifikátu  na rudistu (obvodu) kamene. Potom je možné i při eventuelní ztrátě certifikátu 

kdykoli vyhledat charakteristiky kamene. Některé velké společnosti nabízejí na svých 

internetových stránkách možnost zadání hmotnosti kamene a čísla certifikátu, kde se objeví 

výpis z certifikace a tak je možné provést kontrolu, že certifikát není padělek. 

 
 

        

Obrázek 7 Certifikát vydávaný Českou gemologickou laboratoří (rub i líc).[8] 

 

3.3 Nejvhodnější diamanty pro investování 

 
K hodnocení kvality diamantů se tradičně používá pravidlo tzv. 4C  ( carat, color, 

clarity, cut – tedy hmotnost, barva, vnitřní čistota a kvalita brusu), které je doprovázeno již 

výše zmíněným certifikátem.  

3.3.1 Cut 

 

Brus u diamantu je velmi důležitou, ale bohužel často opomíjenou charakteristikou. 

Nejvhodnějším brusem je kulatý briliant, který nepodléhá módním výkyvům a jehož obliba 

je stálá. Velký diamant může mít vynikající barvu a nejvšší čistotu, špatně vybroušený je 

však nehezký a má nízkou hodnotu (je možné přebroušení, ale pokaždé za cenu ztráty 

hmotnosti). Kvalita brusu je vždy kombinací více kritérií. Úhly vybroušení jednotlivých 

faset a jejich procentuální poměr jsou další charakteristikou brusu, stejně jako kvalita 
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povrchu faset a jejich vzájemná symetrie. Správné vyhodnocení není jednoduché. 

Certifikáty sice obsahují hodnocení kvality brusu ale kritéria jednotlivých laboratoří jsou 

rozlišná. 

 

 

Obrázek 8 Ideální brus diamantu [12] 
 

Při nákupu kamene s kvalitou brusu excelentní (na certifikátu zpravidla 

„EXCELLENT“) nebo velmi dobrou („VERY GOOD“), lze považovat nákup za kvalitní 

investici. Některé laboratoře nabízejí doplňující informace k prémiové kvalitě brusu ( 

například  „Hearts and Arrows“ u HRD) nebo brus označený u AGS laboratoře kvalitou 

„0“, které pak zajišťují lepší doporučení. 

 

 

Obrázek 9 Srdcový a hvězdicový brus [8] 
 

3.3.2 Color  
 

Diamant se jako jediný z drahých kamenů v přírodě vyskytuje ve všech barevných 

odstínech. Nejčastěji však diamanty vyskytující se v přírodě mají po vybroušení barvu od 



Simona Van Wesemaelová: Diamant jako nadčasová investice 

2010  17 

bílé po žlutou. Pro tyto základní barvy je přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí 

písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je kámen bělejší, tím je její označení blíž začátku 

abecedy [16]. 

 

 

Obrázek 10 Stupnice barevnosti dle písmen [14] 

 

 

Obrázek 11 Barevné spektrum diamantů [14] 

 

 

Nejrychlejčího růstu dosáhly v minulosti diamanty nejkvalitnějších bílých barev 

(D,E,F). Bílou barvu G lze ještě doporučit, poslední barevný stupeň stálé bílá je H, který 

lze považovat za investiční. 

Barevné diamanty se řadí do investic dlouhodobého hlediska. Přírodní barvy jako 

sytě růžová, modrá či oranžová jsou velmi ceněny. Za nejvíce až extrémně vzácné se 

považují červené a zelené kameny.  Jasné a čisté přírodní barvy jsou samy o sobě velmi 

vzácné, a také jejich cena dosahuje několikanásobku ceny bezbarvých kamenů. 

Kameny, které jsou nažloutlé, hnědé a uměle upravené nelze pro investiční účely 

doporučit. 

Barevnou specifikaci vždy provádí zkušený profesionál pomocí sady tzv. Master 

stones (vzorkových kamenů) a jejich následným porovnáváním s hodnoceným kamenem. 

Mezi standardní podmínky pozorováním patří, např. normalizované světlo o 5000/5500 K 

(D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy [9]. 
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Při ozáření diamantu UV světlem vyzařují některé kameny zbarvené světlo. 

 

Obrázek 12 Přístroj pro zjišt ění barevné specifikace [18] 

Stupně: none – slight – medium – strong (žádná – slabá – střední – silná) 

 

3.3.3 Carat  

 

Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech - mezinárodně se užívá zkratky 

„ct“. Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá 

s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru 

je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9. 

1 ct = 200 mg = 0.2g [17]. 

Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně 

přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou 

na sebe kolmých osách) a výška [8]. 

 

Hmotnost ct = výška  x  průměr 2  x  0,0067 

 

Jednotka karát pochází ze středověkých tržišť, kde se jako váhová jednotka pro 

obchodování s drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování, používala semena 

svatojánského chleba. Semena svatojánského chleba měla tu vlastnost, že všechna vážila 

stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát 

[17]. 

Pro investiční účely jsou doporučeny diamanty od velikosti 1 ct. Menší kameny 

z dlouhodobého hlediska nevykazují zajímavý cenový růst. Diamanty, které těsně nad 1 ct 

jsou dobře likvidní. Ceny, ale z dlouhodobého hlediska nestojí tolik, jako u diamantů nad 2 

ct. Kvalitní diamanty nad 3 ct v posledních letech rostly poměrně strmě na ceně, na konci 
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roku 2008 se jim však nevyhnula cenová korekce, právě kvůli nižší likviditě vzhledem 

k vysoké pořizovací ceně. 

Pomůckou k vážení je cejchovaná váha, která je schopná dosáhnout požadované 

přesnosti vážení na tisíciny karátu. V současnosti se ve skutečně seriózních firmách po 

celém světě pro potřeby vážení diamantů používají prakticky výhradně digitální 

elektronické váhy značky Sartorius (vyráběné v Německu) nebo Mettler (Švýcarsko). 

 
Obrázek 13 Vážení diamantů v Africe[8] 

 
Obrázek 14 Váha Sartorius[8] 

 

3.3.4 Clarity  
Čistota je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu. 

Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky – nazývají se inkluze (tmavý 

„uhlík“, bílý „led“, praskliny, atd.) –, které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. 

Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež 

vznikly opracováním nebo je nebylo možné opracováním odstranit [7]. 

Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty 

pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným 

zvětšením [7]. 

Diamanty nejvyšší čistoty (IF resp. LC, VVS1, VVS2) i velmi dobré čistoty (VS1, 

VS2) jsou vhodné pro samotné investování, čistota SI1 je již poslední – hraniční. 

Diamanty, které jsou nižší kvality, se příliš nehodí pro klasické investování. Mohou však 

plnit službu ozdobného kamene při zasezení do šperku a přitom cena nemusí být 

astronomická.  Pokud by diamanty, byly nakupovány ve špatné kvalitě ( jejich 

charakteristiky jsou na škálách kvalitativních stupnic nízko), tak nejen neporostou na ceně, 

ale navíc mohou být téměř neprodejné. 
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Obrázek 15 Vzorník pro určování a značení čistoty [14] 

 

 

3.4. Investiční diamanty 

„Investiční diamant“ lze pořídit již za cenu kolem 150 tisíc korun, ale ty velmi 

zajímavé začínají až kolem 500 000 Kč, což je již částka, která není pro každého. Obchod 

se nerealizuje přes centrální burzu (jako u akcií), kde se anonymně potkávají kupci a 

prodávající. Nákup a prodej diamantů je podobný spíše koupi a prodeji nemovitosti či 

starožitnosti. 

Investiční diamant ale nepodléhá módním trendům, narozdíl např. od umění a 

starožitností. Ve srovnání s kurzovými turbulencemi, náladami a rozmary akciových trhů si 

neustále drží svoji cenu, resp. již sto let je každoročně zaznamenáván pravidelný nárůst 

hodnoty a to v průměru o 3 až 7% podle velikosti a kvality. V současné době je 10-15 % 

disponibilních prostředků občany zemí EU ukládáno do diamantů.[12] 

Prodejnost diamantu není velkým problémem. To znamená, že i v krizových 

situacích lze velmi snadno diamant směnit za peníze, a to kdekoli na světě, tzn. je likvidní 

investicí. Naopak nákup diamantu není vhodný pro krátké časové okamžiky, investiční 

horizont je deset a více let. Diamanty by také neměly činit více jak 20 % portfolia jeho 

majitele. 

3.5. Ceny diamantů 
 

Ceny jsou závislé na velikosti, kvalitě diamantu, a také způsobu využití, tj. jestli se 

využije ve šperkařství nebo bude mít průmyslové využití. Cena závisí také na tom, je-li 

diamant syntetický nebo přírodní. 

 Ceny diamantů v roce 2008 přírodní diamant pro průmyslové využití:  

1. od 0,30$ - 7$ za karát přírodní diamant pro průmyslové využití  

(větší velikost): okolo 200$ za karát syntetické diamanty na leštění, 
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2. 0,40$ - 1$ za karát syntetické diamanty větší velikosti:  

3. 1,50$ - 3,50$ za karát velké syntetické krystaly pro speciální aplikace 

několik stovek dolarů [18]. 

4.  

Ceny diamantů se v období 2000–2008 pohybovaly zhruba ve stejných cenových 

intervalech. V roce 2002 byla cena přírodních diamantů pro průmyslové využití stanovena 

od hranice 0,45$ - 7$ za karát. V roce 2007 se pohybovala od 0,40$ - 7$  za karát. Dochází 

tedy k nízkému výkyvu cen, který se projeví pouze při velkých odběrech spotřebiteli 

 [18]. 

Pro srovnání, ceny umělých průmyslových diamantů v roce 1954 a 1974: 

rok 1954 – 9,77$ za karát 

rok 1974 – 5,95$ za karát 

 

V následujících grafech je pro lepší přestavu zachycen vývoj cen broušených 

diamantů o hmotnosti 1,2 a 3 ct, kulatý brus. 

 

 

 
graf 1Vývoj ceny broušených briliantů - kulatý briliant 1.00ct VVS2-F [18] 
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graf 2 Vývoj ceny broušených briliantů - kulatý briliant 2.00ct VVS2-F [18] 

 

 
graf 3 Vývoj ceny broušených briliantů - kulatý briliant 3.00ct VVS2-F [18] 

 

3.5.1 Vývoj cen 0,5 ct, 1 ct a 3 ct diamantů v roce 2008 
 

V roce 2008 byl vývoj cen diamantů posuzován dle měsíců – od ledna do prosince. 

Ceny jsou porovnány u 0,5 ct, 1 ct a 3 ct diamantů a uvedeny ve stovkách dolarů. Diamant, 



Simona Van Wesemaelová: Diamant jako nadčasová investice 

2010  23 

který má hmotnost 0.5ct má stálou cenu, je neměnný. U 1ct diamantu docházelo od měsíce 

července k postupnému zvyšování ceny, což je příznivější vývoj než u ceny diamantu o 

váze 0,5ct. Nejvíce stoupající na ceně je 3 ct diamant, který v měsíci březnu sice klesl na 

ceně, ale v dubnu se cena opět zvedla a průběžně se nadále zvyšovala. Z původní počáteční 

ceny 25 500 dolarů se vyšplhala na téměř 29 300 dolarů. 

 

 
Tabulka 2 Ceny diamantů v roce 2008 (USD) [1] 

 
 

 
graf 4 Srovnání cen diamantů v roce 2008(USD) [1] 
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4. Obchodování s diamanty 

4.1. Srovnání s ostatními investicemi 
V porovnání s ostatními investicemi (jako jsou např. drahé kovy, nemovistosti, 

akcie a starožitnosti) skrývají broušené diamanty a drahé kameny určité výhody – nelze je 

padělat, nepodléhají inflačním vlivům, lze je snadno skladovat, transportovat a ve velmi 

malém prostoru lze shromáždit značné bohatství.  

Investice do drahých kovů mají smysl, např. investice do zlata a stříbra. Největším 

nepřítelem ceny zlata je samotné zlato. Hlavním využitím zlata je šperkařství a oblast 

investování pěněžních prostředků. Odtud ale může být zlato velmi rychle přivedeno zpět 

na trh, jakmile jeho cena stoupne. U stříbra je situace jiná. Drtivá většina každoročně 

vytěženého stříbra se spotřebovává v průmyslu, především v elektrotechnice. Velká část 

stříbra není nikdy přivedena zpět na trh. V trezorech centrálních bank je uloženo ohromné 

množství zlata, ale zásoby stříbra bychom ve státních rezervách hledali jen marně. Je to 

způsobeno dlouhodobým nedostatkem stříbra od 80. let minulého století, kdy deficit 

stříbra, vzniklý nedostatečnou těžbou, byl systematicky pokrýván ze státních rezerv a ze 

zásob investorů. Tyto zásoby se již zcela vyčerpaly.[12]  

Jednou z výhod diamantů oproti zlatu je jejich minimální hmotnost. Jeden milión 

korun (CZK) se shoduje s přibližně gramem kvalitního investičního diamantu, ten samý 

obnos ve zlatě je asi o kilo a půl (někdy to může být jen kilo) těžší.  Je tedy zřejmé, jaké 

jsou u těchto dvou alternativních investic rozdíly v úschově, transportu a manipulaci.  

V porovnání s ostatními typy investic přinášejí diamanty velmi zajímavé 

zhodnocení i v krizích, které svět v určitých cyklech postihují. 

Dnes, kdy se stala krize celosvětovým tématem i problémem číslo jedna, investoři 

marně hledají bezpečnou investici. V minulém roce bylo velmi obtížné najít investiční 

nástroj, který by překonal krizi a přinesl zajímavé zhodnocení. Dlouhodobé a výrazné 

poklesy akciových trhů doprovázené rostoucí nervozitou investorů, obvykle zvyšují 

poptávku po cenných komoditách, které neztrácí svou hodnotu. Mezi takové komodity 

můžeme zařadit i investiční diamanty. 
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graf 5 Diamant a jiná aktiva [18] 

 

4.2.1.  Investice do cenných komodit 

 
Časopis Rapaport Diamond Report se zabývá srovnáváním peněžních aktiv na 

celosvětovém trhu, porovnává investice a sleduje až 29tileté vývoje cen. 

Od ledna roku 1998 do prosince 2007 byla sledována návratnost aktiv, tedy 1000 

dolarů, které byly investovány do těchto deseti investic: [1]  

1. Platinum,  

2. Gold( zlato),  

3. NASDAQ ( Národní sdružení obchodníků s cennými papíry),  

4. Dow Jones( Dow-Jonesův index),  

5. 3-ct Diamond (RDI),  

6. U.S. Interest Rates ( úrokové sazby),  

7. U.S. Inflation (CPI- index spotřebitelských cen),  

8. 1-ct Diamond (RDI), Yen per ( japonský jen),  

9. 0,50-ct Diamond (RDI). 

 



Simona Van Wesemaelová: Diamant jako nadčasová investice 

2010  26 

Jakým způsobem se vyvíjela návratnost těchto aktiv ve sledovaném období, ukazuj 

následující tabulka: 

 

I.98 XII.98 XII.99 XII.00 XII.01 XII.02 XII.03 XII.04 XII.0 5 XII.06 XII.07 profit

Platinu
m

1000 992 1220 1705 1322 1647 2240 2368 2658 3080 4215 3215

Gold 1000 992 1000 946 953 1196 1434 1501 1768 2178 2873 1873

NASDA
Q

1000 1396 2591 1573 1242 850 1276 1385 1404 1537 1703 703

Dow 
Jones

1000 1161 1454 1364 1267 1055 1322 1364 1355 1569 1690 690

3-ct 
Diamond 

(RDI)
1000 998 1009 1056 1058 1068 1075 1196 1333 1409 1628 628

U.S.Inter
ested 
Rates

1000 1055 1103 1167 1233 1260 1278 1295 1330 1388 1356 456

U.S. 
Inflation 

(CPI)
1000 1016 1043 1079 1095 1122 1143 1180 1220 1251 1303 303

1-ct 
Diamond 

(RDI)
1000 989 1016 1054 1050 1050 1055 1138 1158 1158 1208 208

Yen per 1000 1130 1275 1135 992 1213 1213 1266 1103 1093 1157 157

0,50-ct 
Diamond 

(RDI)
1000 973 978 980 942 948 948 956 956 941 941 -59

 

Tabulka 3 Návratnost investice 1000 dolarů od roku 98 [1] 

 

Z tabulky je zřejmé, že jednoznačně nejlepší investicí byla Platina, která měla 

zpočátku klesající návratnost, ale v dlouhodém investování má větší profit než ostatní 

komodity.  

 Nejsilnější investicí z drahých kamenů je 3-ct diamand, který je na pomyslné 4. 

příčce celkového srovnání při investici 1000 dolarů v rozmezí deseti let. 

 Nejhorší a zároveň nejslabší investicí je 0,50-ct Diamant, který je ztrátový a při 

dlouhodobé investici se nevyplatí. Není tedy doporučován. 
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graf 6 Srovnání pěti prvních míst v procentech [1] 

 
 

 
graf 7 Grafické vyjádření návratnosti investice (1000 USD) [1] 

 

4.3. Strategie při nákupu 

Investice do diamantů je spojená se spoustou rizik, lze je však omezit při 

dodržování následujících zásad. 

a) Nákup pouze kvalitních kamenů splňujících přísné nároky kladené na 

investiční kameny.  
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b) Diverzifikovat investici do několika kamenů nebo užít portfoliové investice. 

Další zásadou je  

c) Nakupovat pouze od specializované firmy zabývající se touto problematikou 

a mající stabilní postavení na trhu. 

V současné době je i v ČR řada firem, které nabízejí diamanty a drahé kameny pro 

investování. Internet je vhodný k vyhledávání alespoň několika možností, kde lze 

investiční diamanty nakoupit. Nejlepším způsobem je porovnání nabídek více prodejců a 

informovanost o všech aspektech obchodu a rizik. Při vlastní investici je třeba dodržovat 

správnou strategii při nákupu a při prodeji a nespoléhat se pouze na vlastní zkušenosti a 

znalosti získané při investování do jiných komodit. V oboru investování do diamantů, 

drahých kamenů a šperků poskytuje poradenské služby například Česká Gemologická 

Laboratoř, která konzultaci s gemologem v každém případě doporučuje každému 

potenciálnímu zájemci o investice do diamantů. To, co investor utratí za konzultaci, je  jen 

zlomek toho, co může na transakci ušetřit. 

d) Eliminovat množství prostředníků, tzn. nákup pouze od firmy s pevným 

postavením na trhu, nákup a prodej je dobré správně načasovat.  

Při prodeji  je třeba nalézt vhodného kupce, nejlépe je nakupovat od firmy 

s dlouhodobou historií na českém trhu (firmy ze zahraničí, byť jsou registrovány v ČR, 

mohou být zítra zase úplně někde jinde), která poradí, jak v budoucnu kameny prodat. 

Samotné obchody probíhají v USD, což přináší jistá kurzová rizika. Transakce 

s diamanty a celkově s většinou drahých kamenů, se uskutečňují v amerických dolarech. 

Kurz amerického dolaru často převyšuje změny v ceně diamantů i drahých kamenů. 

Obchoduje se na diamantové burze. Přístup na burzu a právo uzavírat zde obchody mají 

její řádní členové. Na světě existuje 28 burz, kde jsou předmětem obchodu právě diamanty. 

Významná a zároveň jedna z nejstarších burz se nachází v belgických Antverpách. S 

diamanty se zde obchoduje od roku 1904. V současné době má antverpská diamantová 

burza přibližně dva tisíce členů, čímž se řadí mezi největší na světě. Diamantové burzy se 

nacházejí i v řadě dalších zemí například v USA, Izraeli, Spojených arabských emirátech, 

Rusku, Japonsku, Velké Británii, Thajsku či Itálii. Všechny burzy jsou sdruženy ve 

Světové federaci diamantových burz (WFDB). [10] 



Simona Van Wesemaelová: Diamant jako nadčasová investice 

2010  29 

V České republice je několik firem, které obchodují s touto komoditou. 

Významným domácím obchodníkem je například společnost Diamonds International 

Corporation, sídlící v Praze. Jako jediná česká společnost je členem a akcionářem 

diamantové burzy v Antverpách Beurs voor Diamanthandel. 

Další obchodníci s diamanty v ČR jsou: 

• BOOLER DIAMONDS - www.boolerdiamonds.cz 

• DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - www.dic.as 

• INBAR - www.inbardiamond.cz 

• DIAMOND TRADE CENTER - www.diamond-center.cz 

• OPTIMA DIAMANT – www.diamand.cz 
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5. Závěr: 
 

V bakalářské práci jsem se zabývala studiem diamantu jako nerostu na jedné straně, 

ale zároveň jako předmětu obrovského bohatsví na straně druhé. Právě díky tomu se 

v dnešní době investiční diamanty stávají velice vyhledávanou komoditou. Aspekty, které 

vedou finančníky investovat právě do této komodity, a ne do stálých hojně využívaných 

komodit jako je zlato, drahé kovy a umělecké předměty, jsou záruky poměrně velké 

stability cen. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vypracovat práci zabývající se problematikou 

diamantu z hlediska jeho stavby a složení, porovnat diamanty typu 0,5, 1 a 3 ct, a tím blíže 

specifikovat upřednostnění samotného 3-ct diamantu. Jeho využití jako finanční jistiny, je 

v dnešní době ekonomické krize asi jedinou jistotou na ekonomických trzích. 
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