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ANOTACE 

Ve své bakalářské práci se zabývám českým granátem. Touto prací chci 

poukázat na naše národní bohatství, kterým je právě český granát. Popisuji 

způsob těţby a vyuţívání českých granátů. Období postupného vývoje těţby, 

zpracovávání a vyuţívání. Moţnosti vyuţití, včetně turistického, kde se zabývám 

jednotlivými lokalitami a krásami Českého středohoří a zvláštnostmi rozmanité 

krajiny. Vyhodnocuji znalosti široké věřejnosti o českém granátu. Závěrem se 

snaţím nastínit moţnosti lepší informovanosti o českém granátu. Moţnosti rozvoje 

cestovního ruchu v oblastech výskytu českého granátu. Toto vše by mělo zajistit 

udrţení našeho národního symbolu, tradic a cestovního ruchu v České republice. 

 

Klíčová slova: český granát, pyrop, cestovní ruch, těţba, výskyt, naleziště, české 

středohoří 

 

ANNOTATION 

This work is regarding our national wealth of Bohemian garnet. It describes 

methods of extraction and use of garnet and looks at how the mining process has 

developed over the years along with the processing and use of the garnet. It also 

explores the various uses of garnet, including tourism around garnet sites and the 

natural beauty of the „Českého středohoří“ with it´s varied landscape. It evaluates 

the degree of public knowledge of Czech garnet and finally, tries to show how 

better information regarding this rock can be made available to the public. In 

exploring the possibilities for touristic development in areas rich in Bohemian 

garnets, it should assist in maintaining our national symbols, traditions and tourism 

in the Czech republic. 

 

Keywords: Bohemian garnet, pyrope, tourism, mining locations, sites pyrope, the 

České středohoří 
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1 Úvod 

 

Český granát je jiţ od počátku poznání něčím významným v našich zemích. 

Naše zem je mimořádně bohatá na nerosty všeho druhu. Máme tradici hornictví, o 

kterém jsou zmínky například jiţ v roce 1556, kdy J. Agricola ve své knize De re 

metallica libri XII, popisuje způsob těţby, první vyuţití strojů a mnoho dalšího. 

Dále máme velkou tradici ve zpracovávání drahých kamenů, z nichţ vznikají 

nádherné šperky, především z českých granátů, které naší zemi proslavily po 

celém světě. 

Hlavním důvodem proč se práce zabývá českým granátem je to, ţe se jedná o 

jeden z českých symbolů a mnoho lidí si to neuvědomuje, ba dokonce neví, o co 

se jedná. Český granát je typický pro naši zem, která je dle mě bezesporu 

úchvatná a jedinečná, stejně tak jako samotný český granát, který je 

charakteristický svojí jedinečnou barvou. Tato práce poukazuje na český granát 

jako na něco vyjímečného, Jen málokterý národ se můţe chlubit tak jedinečnou 

formou tohoto minerálu. 

 

V muzeu českého granátu v Třebenicích je uvedeno motto: 

 

„Věnujme nyní pozornost drahokamu, jímţ jediným můţeme soupeřit s Indií, ba 

celou Amerikou.“ 

         Bohuslav Balbín 

 

Pro mnoho lidí český granát byl a dodnes je atraktivní. Poohlídneme se 

v současnosti po skutečnostech, ţe český granát se stále těţí a zpracovává do 

mnoha podob a ţe klasické i moderní šperky jsou vyhledávány a ceněny ve světě. 

Tak to zcela jistě znamená, ţe se jedná o něco vyjímečného. 

 

V druhé kapitole se práce zabývá nalezišti českých granátů. Definuje co je český 

granát a zmiňuje naleziště granátů ve světě. V třetí kapitole se práce věnuje 

vyuţítí českého granátu. Popisuje způsob těţby s jeho zajímavostmi a následně  
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způsoby zpracování aţ po vyuţívání českého granátu. Čtvrtá kapitola je věnována 

cestě po stopách českého granátu v Českém středohoří. Zde je navrhováno 

vytvoření autotrasy Českým středohořím. Autotrasa má za cíl zlepšit 

informovanost o českém granátu v dané lokalitě. Obohatit tuzemský turistický ruch 

o tato zajímavá místa spjatá s tímto českým národním symbolem. V této kapitole 

je navrhnuto a popsáno několik zajímavých míst k navštívení. Závěr této kapitoly 

je věnován výzkumu znalostí  veřejnosti a to za pomocí ankety. 
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2 Naleziště českého granátu 

 

2.1. Co je český granát? 

 

 Granáty obecně jsou početná skupina křemičitanů, které se vyskytují 

v přírodě v různých barvách. Český granát je ovšem pyrop, který náleţí do skupiny 

granátů. Pyrop z řeckých slov pyr, neboli oheň a ops, coţ znamená oko. 

 

Český granát je průhledný aţ průsvitný drahokam drobných rozměrů zpravidla od 

0,5 do 0,8mm. Má výraznou ohnivě aţ krvavě červenou barvu. Těţko se 

rozpoznává od jiných granátů ze skupiny 16 minerálů, protoţe společně 

s almandiny a spessartiny tvoří podskupinu krystalických hlinitých granátů. Je 

výiimečně barevně stálý, odolný vůči ţáru ohně a kyselinám. Má tvrdost 6,5 aţ 

7,5. Bezpečně určit český granát dokáţí gemologové kombinací tří metod. První 

z nich je měření indexu lomu refraktometrem. Dále pak spektra barev a 

v neposlední řadě specifickou hmotností. [17]  

 

Český granát se vyčlenil od ostatních pyropů právě jiţ zmíněnou ohnivě aţ krvavě 

červenou barvou, kterou nazýváme barvou holubí krve a je pro české granáty 

typická a neopakovatelná. Tuto barvu má 95 – 98 % relativně čistých pyropů 

z českých nalezišť. [3] 

 

 

2.2. Světová naleziště granátu (pyropu) 

 

 Pyropy z ostatních částí světa, s výjimkou Jihoafrické republiky, mají různé 

barevné odstíny. Největší různobarevnost mají pyropy z Jakutska. Ovšem ze 

všech světových nalezišť mají k českému granátu nejblíţe pyropy z Jihoafrické 

republiky. 
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Pyrop je ve světě často pokládán za doprovodný minerál diamantů. Pyrop 

z diamantových oblastí má většinou fialovou barvu. Nejvýznamější naleziště jsou 

například v Jihoafrické republice Rivier Piggius, v severní Austrálii Mount 

Alexander, v Rusku jakutské naleziště Mir. [6] 

 

2.3. Naleziště českého granátu 

 

 „Český granát je soustředěn do jihozápadního podhůří Českého středohoří. 

Jehoţ významnýmy výskyty jsou náplavy na jiţních svazích Českého středohoří, 

takzvané pyropové štěrky. [12] 

 

Oblast je vymezena obcemi Libčeves, Třebenice, Dlaţkovice, Měrunice 

Granátovým vrchem, Třebívlice, Podsedice, Chrášťany s pahorkem Linhorka mezi 

obcemi Staré a Leská, v rozloze asi 70km². [21] 

 

České granáty byly nalezeny také v náplavech v Podkrkonoší v okolí Jičína a 

Nové Paky. Dále se vyskytují na Jizerské Louce, v Dobešovicích na Kolínsku, 

v okolí Křemţe nedaleko Českých Budějovic. Na západní Moravě a na 

Kutnohorsku. Jejich zbarvení není zdaleka tak dokonalé jako na nalezištích 

v Českém středohoří. [12] 

 

Jiţ v knize z roku 1546 od jáchymovského lékaře Georgia Agricoly „De Natura 

Fosilium“ je uváděno naleziště u Třebenic a Litoměřic. 
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3. Vyuţití českého granátu 

 

 Vyuţití českého granátu je především ve šperkařství, laicky řečeno je to 

drahý kámen. Teď se ovšem dostáváme k otázce co je to drahý kámen. Kámen 

musí splňovat mnoho podmínek, abychom ho zařadili mezi takzvané drahé 

kameny. V tomto případě musí být především krásný a vzácný v přírodě. Nikdo by 

přeci nepovaţoval něco čeho je všude mnoho za něco drahého. Dalším činitelem 

zda je něco drahé je v určité době ovlivňováno módou. Tím se mění poptávka, 

cena a hlavně povědomí o českém granátu. [12] 

 

Od počátku poznání českého granátu vedla jeho krása k nutkavosti vyuţít tento 

skvost ve šperku, zlatnictví. Dokonce našel vyuţítí i ve vyšívačství. Zvláštní vyuţití 

český granát našel v liturgickém zlatnictví. Je datováno jiţ ve středověku. Největší 

uplatnění však nalézá v době barokní. Krvavě červeného drahokamu vyuţívalo 

zlatnictví v době baroka s kontrastní bílou barvou křehkého bílého stříbrného 

filigránu. S tímto liturgickým barokním obdobím souvisí i vyšívané předměty. 

Bývají často kombinované s perličkami nebo skleněnými a jinými drahokamy. [21] 

 

Dalším vyuţitím českého granátu je z hlediska jeho tvrdosti. Tím se dostáváme 

k průmyslovému vyuţití. Zejména jako brusný materiál jsou vyuţívány drobné 

granáty, které nenachází vyuţití ve šperkařství. Dalším zajímavým pouţitím 

českého granátu je oblast techniky, zde se vyuţívá pro funkci loţiska v jemné 

mechanice, jako je například kompas nebo hodinky. 

 

3.1. Těţba českého granátu 

 

 Těţba českého granátu má rozsáhlou historii. Jiţ z 11. století pocházejí 

první nálezy granátových šperků na našem současném těţebním území, které se 

rozprostírá jak zde jiţ bylo řečeno v rozloze 70km² v oblasti jiţní části Českého 

středohoří. Tato oblast je nejznámějším nalezištěm od dob poznání českého 

granátu a tradují se o prvních nálezech legendy, které jsou předávány z generaci 
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na generaci. V 18. století se začalo těţit v okolí Podsedic a Dlaţkovic, Linhorky u 

obce Stará a především v oblasti Granátového vrchu u Měrunic. 

 

Nejstarším a neprimitivnějším způsobem získávání českého granátu byl sběr 

v ornici, především po dešti. Takto získávali lidé český granát aţ do počátku 

20.století. 

 

Tento způsob těţby byl závislý na deštivých sráţkách. Dešťové sráţky smyly 

z granátů nečistoty, především hlínu a Granát se tak stal lépe viditelným pro sběr. 

Tímto způsobem se sbíraly jen větší granáty. Granáty menších velikostí nebylo 

moţné sběrem získat. 

 

Na mnoha místech byl sběr v ornici neúspěšný, a proto někteří zemědělci, majitelé 

polí prováděli skrývku ornice, čímţ odkrývali právě pyroponosný štěrk a podobně 

jako z ornice získávali po dešti z tohoto štěrku zrnka českého granátu. Tato 

metoda jiţ byla o něco efektivnější, déšť dokázal lépe omýt zrnka českého 

granátu, kterých se ve štěrku vyskytovalo více neţ v samotné ornici. Přeci jen 

tento způsob nebyl dostatečně efektní, byl pouze povrchový a k větším loţiskům 

českého granátu se tímto způsobem nedalo dostat. Po vytěţení štěrků se ornice 

vrátila zpět a plocha slouţila opět k zemědělským účelům. 

 

Na stále větší poptávku po českém granátu ve šperkařství se těţba zdokonalila. 

Byla to těţba šachticemi. Tento způsob těţby na rozdíl od pouhého sběru na 

povrchu polí nebyl závislý na dešti. Majitelé polí při těţbě zjistili podstatnou věc o 

uloţení českého granátu v podloţí. Český granát je v svahovinách a pokračuje 

pod ornicí aţ do hloubky kde se nachází jiţ jílové podloţí. Zjistilo se, ţe pod 

hranicí jílů se jiţ český granát nenachází, proto se začali hloubit obdelníkové nebo 

kruhové šachtice, které pronikali ornicí, pyroponosnou štěrkovou sutí aţ k hranici 

jílu. Hloubka šachtic byla především závislá na mocnosti pyroponosných sutí, 

které jsou na výskyt českých granátů nejvydatnější. Veškerý vytěţený materiál, 

který se ze šachtic vynášel na povrch byl poté promýván na sítech. Následně se 

z promytého materiálu vybíraly české granáty. 



Ladislav Havej: Český granát – symbol České země 
 

7 
2012 

 

Pro těţbu se začaly pouţívat jiţ i primitivní stroje a nástroje. Pro usnadnění 

následného vynášení vytěţeného materiálu se začal pouţívat ruční rumpál 

s okovem. Tím se velmi usnadnilo vynášení vytěţeného materiálu na povrch, které 

bylo do této doby prováděno dělníky, kteří jej vynášeli na zádech v koších nebo 

krosnách. Na povrch byl vynášen pouze materiál obsahující granáty, takzvaná 

křehoť. K těţbě se pouţívaly ruční nástroje, především krumpáč, motyka, lopata a 

ţelízko. 

 

Na povrchu při vymývání sutě a výskytu vysoké koncentrace granátů, se zjišťovalo 

z jakého místa v šachtě se suť těţila. Po následném zjištění místa se zde začalo 

těleso šachtice rozšiřovat. V některých případech byly raţeny krátké chodby, které 

se označovaly jako podmoly. V podmolech měli ale kopáči problém se světlem. 

Začalo se s pouţíváním umělého osvětlení v podobě olejových kahanů a později 

acetylenových lamp. Dělníci v podmolech pracovali v místech s velkým výskytem 

českých granátů, avšak práce byla fyzicky velmi namáhavá a nebezpečná. Byla 

prováděna pouze jednoduchá bezpečnostní opatření, zabraňující průvalu a 

následnému závalu dělníků. 

 

Byla prováděna bezpečností opatření za pouţití větších čedičových balvanů, které 

se vyskytovali v těţených vrstvách. Tyto balvany byly zakládány do vyrubaných 

prostor. Tímto způsobem vznikly suché zděné pilíře, které měli zajišťovat 

bezpečnost dělníků. Jen velmi zřídka se pouţilo k zabezpečení podmolů výdřevy. 

Dělníci spoléhali především na soudrţnost nadloţí, protoţe velikost podmolů byla 

většinou malá. Těţaři těţili způsobem, kterým bylo hloubení mnoha nových 

šachtic a následné rozfárání okolí novými podmoly. Mezi jednotlivými šachticemi 

pak vznikaly ochranné pilířky. Kromě šachtic se v některých úsecích pouţívalo 

systému  úklonných chodeb, z kterých se stejně jako u šachtic razily podmoly. 

Výhodou u tohoto způsobu byla jednodušší doprava materiálu na povrch, přesto 

se ale pouţívala dřevěná korýtka, která musel dělník vynášet k místu, kde 

docházelo k zpracování. 
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Následné zpracování suroviny mělo mnoho úkonů, jednalo se především o třídění 

a vybírání českých granátu z vytěţeného materiálu. Z vytěţeného pyroponosného 

materiálu byly odstraněny balvany a větší fragmenty čediče. Následně se materiál 

ručně prosíval na hrubých sítech, která měla velikost ok, takzvanou okatost 1 cm. 

Jiţ prosetý materiál se znovu prosíval a tentokrát jiţ i promýval na sítech, která 

měla okatost 3mm. Promývání se provádělo ručně v kádích, čímţ došlo k jasnému 

třídění a hlavně k rozpoznání granátů pouhým okem dělníků.  

 

Velkým problémem této oblasti je její sucho a nedostatek vodních zdrojů, proto se 

mnohdy promývání provádělo u rybníků a vodotečí, kde se materiál zbavoval 

především jílovitých příměsí. Tímto tříděním a promýváním se získávali české 

granáty o velikostech 3 a více milimetrů. Drobnější granáty které propadly 

posledním sítem nebyly jiţ dále zpracovávány. Nebylo pro ně vyuţití a práce byla 

časově nákladná na následné prosívání. Tento zbytkový materiál se vracel zpět na 

místa, kde byl odtěţen, podmoly a šachtice se zasypávali. Na místě šachet byly 

opět zemědělské plochy. 

 

Shrneme-li tento způsob těţby, tak dospějeme k závěru, ţe je však stále primitivní, 

ale hlavně velmi riskantní a nebezpečný. Tímto způsobem těţby došlo k mnoha 

smrtelným úrazům. Avšak způsob této těţby trval i přes její rizika více jak 200 let a 

zachoval se v nezměněném stavu aţ do 60. let 20. století. 

 

Těţaři se ovšem snaţili způsob těţby zdokonalit a zefektivnit tak výsledky těţby. 

Snaţili se ruční prosívání a pracné třídění nahradit mechanizovaným postupem. 

Pouţili pro tento postup různě skloněná a upravená síta větších rozměrů tak, aby 

se co moţná nejvíce vyuţívalo samospádu vytěţeného materiálu, čímţ se ušetřilo 

mnoho práce. V pozdějších dobách se začala pouţívat takzvaná vodní pračka, 

ve které docházelo nejen k třídění a oddělení větších materiálů, ale i k promývání. 

Výsledný materiál bylo stále nutno třídit a české granáty vybírat ručně. Tento 

způsob těţby se ale stále prováděl s ohledem na počasí, těţilo se individuálně a 

nesystematicky. Především úseky na kterých bylo moţné vytěţit granáty větších 

rozměrů. 
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Teprve v šedesátých létech tohoto století došlo k zefektivnění těţby českých 

granátů. V roce 1960 v Českém středohoří byla naleziště u Podsedic převzata 

národním podnikem Rudné doly Příbram a závodem Cínovec. Individuální 

dobývání jiţ nebylo moţné, právo k těţbě měli pouze výše zmiňované podniky. 

Tímto krokem se začalo těţit systematicky. V širším okolí Podsedic byly 

prováděny geologické průzkumy. Těmi byly určeny nejvhodnější lokality a 

naplánovala se těţba. Následnou mechanizací těţby a úpravy, byly těţební 

podniky schopny zajistit dodávky českých granátů pro podniky, které se zabývali 

jejich zpracováním, zejména šperkařstvím. Štěrky obsahující české granáty byly 

v mocnosti 6 metrů, čímţ se naskytla moţnost těţit materiál v takzvané etáţi. To 

znamenalo, ţe na vyčleněném úseku se odtěţila ornice a následně se pásovým 

rypadlem skryla celá mocnost pyroponosných štěrků, čímţ se vytěţila celá oblast, 

určená k těţbě českých granátů. Z těchto lomových oblastí se vytěţený materiál 

odváţel do míst, kde se na úpravnických linkách zpracovává a třídí. Tímto 

způsobem lomy odkrývají úseky, kde se dříve těţilo systémem šachtic a podmolů. 

Při tom se potvrzuje, jak byla dříve těţba neefektivní a náročná. Díky mechanizaci 

a moţnostem průzkumných vrtů jsme schopni vyuţít potenciál daného území a 

získat tím co nejvíce českých granátů, čímţ došlo k zefektivnění těţby. Tímto 

způsobem se těţí i v současné době. 

 

Na úpravnických linkách dochází k promytí a třídění materiálu. Z vytěţeného 

materiálu je 99% vráceno zpět do lomu, protoţe pouze 1% představuje český 

granát v pyroponosných štěrcích, tím se potvrzuje vzácnost výskytu a nákladnost 

těţby. Dalším materiálem, který se následně vyuţívá je čedič. Ten je jako hrubý 

čedičový fragment získáván na úpravnické lince. Čedič se dále drtí a pouţívá se 

pro stavební nebo silniční úpravy. Díky tomu se zefektivnilo vyuţití vytěţených 

štěrku na maximum. Prostory, kde jsou pyroponosné vrstvy odtěţeny, jsou 

následně zaplňovány odpadními materiály z úpravny. Tyto materiály jsou velmi 

jemné, díky promývání na úpravnické lince jsou v podobě kalů. Tyto kaly se 

vyuţívají pro znovu obnovení ploch, zrekultivování. Zaplavují se jimi lomy a 
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vznikají odkaliště, na která je po vyschnutí navezena ornice a tyto plochy slouţí 

opět k zemědělské činnosti. 

 

Poblíţ Podsedic je situována úpravnická linka, kde se pouţívají k třídění vibrační 

třídiče. Tyto třídiče roztřídí hrubé frakce z vytěţené rubaniny a hrubou frakci 

následně rozmělní na čedičovou drť. Roztříděný materiál se následně dostává do 

bubnové vodní pračky, kde se materiál promývá. Po promytí se materiál dále třídí 

na několikastupňových sítech. Odtříděné granáty jsou pak za pomoci vodní cesty 

transportovány k sázečkám jako poloprodukt. Takto byl zjednodušeně popsán 

postup při získávání českého granátu za pomocí techniky, která bezesporu 

přispěla ke zvýšení efektivity těţby. 

 

Po odkrytí ornice se pyroponosné štěrky nakládají na nákladní automobily, které 

tento materiál převáţí na úpravnickou linku. Materiál se na skluzu, kde je 

rozplavován vodním proudem na vibrační síto, které má okatost 50 mm. Nadsítné, 

neboly to co neprojde sítem, je následně transportováno na pásu k drtiči a dále 

pak na odval. Podsítné u síta s okatostí 50 mm je odváděno do bubnové pračky. 

Z bubnové pračky odchází materiál kruhovým sítem o okatosti 20 mm a následně 

sítem o okatosti 8 mm. Nadsítné je opět odváděno na odval. Podsítné, tj. frakce o 

zrnitosti 8 mm je odváděno na vibrační síto o okatosti 1,8 mm. Podsítné tohoto 

síta je následně odváděno na odkaliště. Nadsítné je odváděno na tříkomorové 

sázečky, kde se získá koncentrát s obsahem 6-10 % pyropů. Odpad sázeček je 

spolu s podsítným síta o okatosti 1,8 mm odváděň za pomoci čerpadla na 

odkaliště. 
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Obr. 1. Vyřazené síto, důl Podsedice [vlastní] 

 

Poloprodukt, koncentrát českého granátu je následně gravitačně upravován. Tato 

výrobní operace byla v minulosti prováděna v závodě Cínovec. 

 

V závodě Cínovec se tento koncentrát dále zpracovával podobným způsobem. 

Koncentrát byl přiveden na tříplošinové síto, kde se třídil dle velikosti sít. Coţ je 8 

mm, 5mm a 2,75 mm. Nadsítné, neboli materiály větší zrnitosti neţ 8 mm se 

stávali odpadem. Granáty těchto velikostí (tj. nad 8 mm) se vyskytují jen velmi 

vzácně. Podsítné ze síta 5 mm se vysoušelo a následně se ručním vybíráním 

získával český granát. Nadsítné ze síta 5 mm se transportovalo do dvoukomorové 

sázečky. Produkt vycházející ze sázečky obsahoval průměrně 70 % granátů. 

Z tohoto produktu se po vysušení ručně vybíraly české granáty. V poslední řadě 

podsítné ze síta 2,75 mm se transportovalo také do dvoukomorové sázečky. 

Produkt vycházející ze sázečky obsahuje průměrně jiţ 90 % granátů. Z tohoto 

produktu se následně po vysušení vybíraly české granáty. 
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Postupy a způsoby těţby, včetně některé techniky jsou aţ do současné chvíle 

takřka beze změn. Některé stroje jsou v provozu jiţ od zmíněných 60.let, coţ mi 

bylo potvrzeno panem Jaroslavem Pazourkem, který v těţbě českých granátů 

pracuje více jak 25 let. [6] 

 

České granáty jsou ve finální fázi tříděny laboratorními síty s kruhovými otvory ve 

velikostech dle tříd, které jsou dány dodacími podmínkami. 

 

Jsou to 4 velikostní třídy: 

 

Třída 1 + 4,8 mm 

Třída 2 + 3,8 mm – 4,8 mm 

Třída 3 + 2,8 mm – 3,8 mm 

Třída 4 + 2,0 mm – 2,8 mm 

 

Takto roztříděné granáty jsou dodávány ke konečnému zpracování [6]. 

 

3.2. Zajímavosti z těţby českého granátu 

 

 Diamanty - u světových nalezišť českých granátu jsem se zmiňoval o 

diamantech. Český granát je ve světě povaţován za doprovodný minerál 

diamantů. Z tohoto tvrzení vyplývá určitá moţnost nalezení diamantů v lokalitách 

nalezišť, těţby českých granátů. Tato skutečnost byla rozebírána autory 

Bohumilem Moravcem a Tomášem Řídkošilem v článku, který se zabývá 

výskytem diamantů v Podkrkonoší. Tento článek byl otisknut v časopise Minerál 

v květnu roku 2008. V článku je popisován nález z roku 1997. Nalézt diamant se 

podařilo při rozprostírání koncentrátu k sušení. Našel ho pracovník těţebny Luděk 

Běhounek na loţisku Vestřev, který se ve volných chvílích zabýval sběrem 

minerálů. K nálezu uvedl: „U nálezu byl kolega Jan Šklíbal. Viděl ho. Jen spíše 

z legrace jsme mezi sebou prohodili, to je diamant.“ Jednalo se o diamant o 

hmotnosti 0,192 g a velikosti 5,3 x 5,2 x 3,4 mm. 
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Druhý diamant se podařilo nalézt v roce 2000 mezi odpadem frakce nad 5mm, 

tentokrát jiţ bez přítomnosti druhé osoby. Rozměry diamantu jsou 7 x 5,2 x 4,3 

mm a hmotnost 0,32 g. 

 

Oba tyto diamanty byly po přezkoumání dány k posouzení panu Josefu Patočkovi, 

brusiči diamantů z Rovenska pod Troskami. Uvádí se, ţe pan Patočka vůbec 

nezapochyboval o tom, zda jsou to opravdu diamanty a stanovil u těchto 

nebroušených diamantů cenu na světových trzích na 100 USD za karát u menšího 

diamantu a na 120-150 USD za karát u většího diamantu. Ovšem tyto ceny jsou 

naprosto běţné, nejedná se tedy z tohoto hlediska o zvlášť ceněné diamanty. 

Jsou, ale bezesporu jednou ze zajímavostí českých nalezišť českých granátů [14]. 

 

Po těchto velmi zajímavých zjištěních mi pan Pavel Dvořák z Oblastního muzea 

v Mostě zapůjčil ještě starší vydání časopisu Minerál, z Ledna roku 1994. V tomto 

vydání je napsán článek o Diamantech v České republice. Napsali ho autoři 

Roman Skála z Národního muzea v Praze a Vladimír Bouška z Přírodovědecké 

Fakulty Univerzity Karlovi v Praze. Úvodem nám sdělují: „Aţ do začátku roku 1993 

byly v různých populárních i vědeckých pracech zmiňovány tři nálezy diamantů na 

území České republiky, konkrétně z pyropových štěrků pod Českým středohořím.“ 

Dále je zde zmínka o výzkumu a porovnávání těchto diamantů s diamanty 

pocházejícími z ruzných jiných geologických lokalit v průběhu roku 1992. 

 

Dále je zde popisována historie nálezů. Prvním známým nalezeným českým 

diamantem je dlaţkovický diamant. V roce 1869 v panských jamách hraběte 

Schönborna, které se nacházeli mezi obcemi Chrášťany a Podsedice byl nalezen 

na dně nádob, v kterých se propíral pyropový štěrk. Diamant byl nalezen v 

takzvaném zadním kaménku, tímto byl nazýván soubor nahromaděných těţkých 

minerálů včetně českých granátů a v tomto případě i nalezený diamant. Tento 

diamant se dostal díky hraběnce Schönbornové, která rozdávala upomínkové 

šperky svým hostům, k brusiči Preisslerovi ze Skalky u Dlaţkovic. Ten ho na 

podzim roku 1869 v panské dilně brousil smirkem, neůspěšně. Diamant roku 1870 
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vzal panský pokladník V. Mašek do Prahy k profesoru J. Krejčímu k zkoumání, 

aby se zjistilo o, co se jedná. Profesor J. Krejčí předal diamant profesoru 

V. Šafaříkovi. Ten podrobil diamant zkoušce spálení odlomků o hmotnosti 0,002g. 

To vše zaznamenal do německy psaného protokolu, který je uloţen dle autora 

článku v archivu mineralogicko-petrologického oddělení Národního Muzea. 

V protokolu se dočítáme: „Komise pro zkoušku dlaţkovického diamantu ze dne 12. 

Února 1870. Pan profesor Šafařík před námi kleštěmi ušťípnul část zkoumaného 

kamene: pět úlomků, z nichţ byl největší asi 1 mm dlouhý, bylo v trubici z tvrdého 

skla v proudu kyslíku, prostého oxidu uhličitého, zahřáto do rudého ţáru: úlomky 

se nejprve mléčně zakalily, vznítily se a potom shořely jasným světlem zcela beze 

zbytku: jen jediný z menších úlomků, který nebyl dostatečně prohřát, zůstal 

zakalený. Unikající plyn zakalil zřetelně barytovou vodu. Pan Krejčí potvrdil, ţe jde 

o stejný kámen, pocházející z Dlaţkovic, který mu dal pokladník hraběte 

Schönborna k prozkoumání a který panu profesoru Šafaříkovi byl odevzdán. 

Podepsáni: Prof. J. Krejčí, Prof. dr. Friedrich Rochleder, Prof. dr. Vojtěch Šafařík, 

Dr. Adalbert Carl von Waltenhofen, Prof. K.W. Zenger, Prof. dr. Viktor von 

Zepharovich.“ Dlaţkovický diamant poté Ervin hrabě Schönborn věnoval 

Národnímu muzeu. Dle autorů toto bylo uváděno v deníku Politik z 20.ledna roku 

1870 a diamant je uloţen ve sbírkách pod inventárním číslem P1N 6712, má 

rozměry 4,13 mm x 2,63 mm a hmotnost 0,0573 g. 

 

Dále v článku autoři píší o druhém, takzvaném chrášťanském diamantu, který 

rovněţ pochází ze zadního kaménku. Před rokem 1910 třebívlický hodinář pan L. 

Šolc zakoupil část zadního kaménku od pana Douši z Chrášťan. Tento diamant se 

v roce 1959 ocitl také v Národním muzeu a to pod inventárním číslem P1N 43922. 

Jeho rozměry jsou 3 mm x 2,85 mm o hmotnosti 0,02206 g. 

 

Poté se dočítáme o třetím diamantu, označovaném jako dřemčický. Závěrem 

zjišťujeme, ţe se jedná o sklo. Předchozí dva diamanty, dlaţkovický a 

chrášťanský, jsou opravdu diamanty. [16] 

 

Toto patří dle mého názoru k největším zajímavostem těţby českých granátů. 
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3.3. Zpracovávání českých granátů 

 

 Vytěţené české granáty se dostávají do Turnova. Zde jim společnost 

Granát d.u.v. dává finální podobu. Společnost Granát, druţstvo umělecké výroby 

vznikla jiţ v roce 1953 sjednocením malých soukromých firem, ţivnostníků 

podnikajících v oboru šperkařství. Jedním z problémů bylo ze začátku roztříštění 

jednotlivých pracovišť v okolí. Z tohoto prostého důvodu se v roce 1957 započalo 

s výstavbou nové prostorné provozovny na zpracovávání českých granátů na 

Výšince v Turnově. V roce 1959 se zde začalo vyrábět. 

 

Druţstvo umělecké výroby Granát Turnov se v roce 1961 sloučilo do finální 

podoby s druţstvem brusičů. Toto druţstvo se nazývalo Precious. Tímto 

sloučením se stabilizoval kompletní sortiment výroby. Výroba funguje aţ do 

současné chvíle. Druţstvo Granát se můţe pyšnit také výrobou fazonových 

stříbrných a zlatých šperků a je největším výrobcem šperků s českým granátem, 

který je schopen certifikovat původ českých granátu. Druţstvo vlastní doly k těţbě 

českých granátů a  jako jediný podnik v české republice vlastní těţební práva. To 

znamená, ţe kaţdé loţisko je majetkem státu, protoţe český granát spadá do 

takzvaných vyhrazených nerostů. Stát za určitých podmínek povoluje těţbu těchto 

nerostů. 

 

V roce 1992 došlo v druţstvu Granát k poslední transformaci podniku, a to na 

druţstvo vlastníků. Ve vedení druţstva je od roku 2011 ing. Miloslav Šorejs. Roční 

obrat druţstva činí 256 milionů korun českých. V druţstvu je zaměstnáváno 

zhruba 300 zaměstnanců, z tohoto počtu je 80% ţen. 

 

Druţstvo má v neposlední řadě několik podnikových prodejen v Praze, Turnově, 

Liberci, Českých Budějovicích a Českém Krumlově.  

 

V posledních letech je známo mnoho falzifikátů u šperků s českým granátem, 

vydávajících se za šperk českého granátu z druţstva Granát v Turnově. Pravý 
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český granát má puncovní značku G, ale i přesto bych doporučil v případě zájmu o 

zakoupení šperků z českých granátů, kontaktovat přímo druţstvo Granát, nebo 

navštívit jednu z oficiálních prodejen druţstva. 

 

Významných světových ocenění dosáhlo druţstvo granát na světových výstavách. 

Jedním z největších úspěchů byla výstava Expo v Bruselu roku 1958. 

 

Vlastní proces zpracovávání začíná oddělením plochých zrn od kulatých. Zrna 

kulatá, která mají větší moţnosti uplatnění se následně kuličkují. Kuličkování je 

výraz pro omílání granátů mezi koly karborundového brusu, kde získávají svůj 

následný tvar, s kterým se bude pracovat. Tímto se dostáváme k broušení. 

Abychom mohli granáty brousit, je nutné je pro jejich malou velikost upnout za 

pomocí tmeliček. Po upnutí, natmelení se začínají granáty brousit. Vzácné kousky 

jsou broušeny ručně, převáţná většina je broušena strojově. Hrubé broušení 

probíhá na karborundových válcích. Následné drobné broušení a leštění probíhá 

na mikropolytových válcích. Takto zpracované granáty se ručně roztřídí podle 

kvality brusu, ty potom jdou do výroby konkrétních šperků. 

 

V současné době druţstvu hrozí nedostatek kvalitních brusičů, zlatníků, kteří by 

nahradili současnou generaci pracovníků. Přestoţe je v Turnově od roku 1884 

specializovaný učební obor broušení drahých kamenů na zdejší Střední 

uměleckoprůmyslové škole. [24] 

 

 

3.4. Vyuţívání českého granátu 

 

 V úvodu této kapitoly jsem stručně popsal široké vyuţití českého granátu. 

Většina lidí ho má spjato s drahokamem, šperkařstvím. Z toho důvodu se 

zaměříme na vyuţívání českého granátu ve šperkařství, které nás právě s českým 

granátem proslavilo i ve světě. Pokud se poohlídneme do historie, tak je mnoho 

zajímavých a cenněných památek s českým granátem. Jsou to gotický kalich 

z roku 1510, kříţ českého krále Přemysla Otakara II. Český granát nosila 
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například Eliška II., choť císaře Karla IV. V dobách ještě minulých se granáty 

objevovali na světských ozdobách, sponách, prstenech, pohárech a liturgických 

klenotech. České granáty jsou například na relikviáři z 14. Století, součást 

pokladnice svatovítské. 

 

V současné době je český granát v podobě upomínkových šperků z druţstva 

Granát dáván významným návštěvám české republiky. O toto specifikum se 

postarala Vláda České republiky. Šperky a upomínkové předměty dostali například 

papeţ, princ Charles a mnozí další. 

 

Dalším významným vyuţíváním českého granátu je skrze udělování pěveckých 

cen ankety Český slavík. Pro tuto příleţitos druţstvo granát připravuje kaţdoročně 

od roku 1996 ceny do všech kategorií. 

 

Mnozí lidé český granát vyuţívají jako amulet pro jeho léčivé účinky. Léčí záda, 

zrak, slinivku břišní, játra. Dodává energii. Povzbuzuje oddanost a lásku, čímţ 

upevňuje vztahy. Dodává odvahu a podněcuje aktivitu. Toto je také zmíněno 

v opisu  Vodňanského rukopisu z počátku 15.století. [24] 
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4. Po stopách českého granátu v Českém středohoří 

 

 Český granát má za sebou obsáhlou historii. Traduje se o něm mnoho 

pověr a bájí, které je moţno dohledat u starousedlíků a kronikářů v oblastech kde 

se granát vyskytuje. V těchto oblastech je český granát v povědomí lidí a dá se říci 

ţe jim zevšedněl. Je ovšem škoda ţe svoje znalosti a záţitky nepředávají širší 

veřejnosti, v podobě turistických atrakcí, jako tomu je u jiného u nás těţeného 

bohatství. 

 

Jedna z pověr, se kterou jsem se osobně setkal, je spjata s obcí Šepeteli. Zde ţil 

jeden sedlák co hospodařil na svém poli. Jednoho dne po dešti vyjel orat pole, 

protoţe takto se mu orávalo nejlépe. Oral, kráčel za pluhem s bičem a vedl koně, 

aby brázda byla rovná. V tom se mu na zemi pod nohama něco zablýsklo. Koni 

poručil stát, shýbl se, a začal si prohlíţet, co vyoral. Byl to kámen, ale ne ledajaký 

kámen, drahý kámen. Obdivoval ho a měl radost z nálezu. Dále jiţ neoral a vydal 

se zpět domů. Doma měl tři syny, kteří měli zrovna narukovat na vojnu. Tímto 

drahým kamenem se mu ovšem podařilo získat náklonnost pana direktora. Tomu 

se tento rudě červený a velký drahý kámen, český granát líbil natolik, ţe synové 

opravdu na vojnu nemuseli. Praví se ţe tento český granát je právě ten český 

granát, který je vystavený v Dráţďanech v Zeleném sklepě, kde zdobí řád Zlatého 

rouna. 

 

Tento nález, který se podařil sedlákovi ze Šepetel vzbudil v chudých lidech naději. 

Lidé věděli, ţe jim půda někdy nedává dostačující ţivobytí. Proto zkoušeli a začali 

těţit a rýţovat český granát. Od starousedlíků v Třebívlicích jsem slyšel vyprávění 

o paní, babičce Rulfové ze Solan, která chodívala do potoka Kuzovka rýţovat 

s motyčkou a sítkem české granáty. Měla vidinu toho, ţe jednou se jí poštěstí a 

jak ona říkávala: „pánbůh dá a jednoho dne najdu český granát, ten pošlu císaři 

pánu a on mi za něj dá panství.“ Ono se jí ovšem nepoštěstilo. Najít dobrý granát, 

větší velikosti je asi jako v dnešní době vyhrát „sportku“. Je to o štěstí a náhodě. O 

tom jsem se na vlastní zkušenost přesvědčil při pozorování pana Hofmana 

z Třebívlic, který vyhloubil jámu a vytěţený materiál prosíval na sítech. Ovšem 
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jeho těţba nebyla prosperující, vytěţil pouze drobné granáty, které jsou skoro 

bezcenné. 

 

Pokud se podíváme do historie, tak zjistíme, ţe se o českém granátu mluvilo 

v celé Evropě. Bylo to v období kdy, vzdělaní lidé ovládali latinský jazyk. Tehdy 

všichni věděli, ţe tento rudý skvost, lze najít pouze v Českém království. V té době 

se všechny rudé kameny nazývali karbunkulus, coţ znamená oheň, ţár. 

V polovině 16. Století o tomto psal Georgius Agricola v jeho šesté knize De natura 

fosilium. Zmiňuje zde místa nalezišť českých granátů. Uvádí zde Třebenice, ves 

Lutendorf, Kynţvart a Krkonoše. Píše o vyjímečném kameni, který je pro Čechy 

příznačný. 

 

Název český granát, tomuto pro nás vyjímečnému kameni přiřkl Holanďan Boetius 

de Boot, Rudolphi II. Imperatoris Medicus. Vše bylo psáno latinsky. Český granát 

– Granatus bohemicus. Tento název zmínil v knize Gammarum et lapidum historia 

z roku 1609. V překladu to znamená Dějiny drahokamů a kamenů. 

 

Od této doby to jsou jiţ bezmála čtyři staletí, je to bezesporu jeden ze známých 

světových pojmů mezi drahokamy. 

 

Odborně se český granátem zabýval poprvé aţ otec české geologie František 

Ambroţ Reuss, doktor filozofie a lékařství. Bylo tomu v 18. století. Byl první 

v Čechách, kdo vznik a vývoj Země podloţil doklady a vědeckými důkazy. Bylo mu 

ovšem několikrát vytýkáno, ţe se mýlil, ovšem co se týče českého granátu, tak 

tam se nemýlil. Je pravdou ţe v té době nebyla technika na to, abychom rozřešily 

některé sloţité otázky. Ty byly rozřešeny aţ s nástupem moderní techniky.  

 

Teď ale zpět k českému granátu. Profesor F.X.M. Zippe označil zvláštní podvojný 

křemičitan hořečnato-hlinitý za mineralogický symbol Českého království. Taková 

je pravda o českém granátu. 
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Dále se některé prameny zmiňují o archeologických nálezech z 11. století. Tyto 

nálezy dokazují, ţe jiţ v této době se dívky zdobily právě českým granátem. V této 

době se zdokonalovala řemesla a to včetně šperkařství. 

 

Z historie víme, ţe tomuto drahokamu někteří panovníci přáli a nechávali si je 

vsázet do jejich sbírek šperků. Mezi takové patřil Jiří z Poděbrad a poté Rudolf II., 

který měl ve sbírce mnoho skvostů, které byly zdobeny českými granáty. Za 

zmínku stojí proslulý znak saského kníţectví, vytvořený dvorním umělcem 

Hansem von Aachenem, věnovaný Kristianu II. Rudolfem II. Tento skvost se 

dochoval aţ do současnosti a je uloţen v Dráţďanech v klenotnici. V exponátech 

označených jako dar Rudolfa II. 

 

Za císaře Rudolfa II. byly rozsáhlé sbírky s českým granátem v podobě mnoha 

šperků. Ty byly ovšem ve velké míře ukradeny. V historických zápisech se píše o 

příleţitostném i záměrném rozkrádání rudolfínských sbírek a to především 

v dobách třicetileté války. Šperky s českými granáty mizely z českého království 

do světa. Jen malá část z rozkradených sbírek se v současné době dostala do 

muzeí, především těch zahraničních. To díky zahraničním odborníkům, kteří se 

začali zajímat o český granát a proto i díky nim existuje bibliografie o českém 

granátu i v cizích jazycích. Je ovšem smutné ţe se nám nedochovalo mnoho ze 

starých sbírek. 

 

Pokud se poohlédneme zpět do 17. Století, do doby třicetileté války plné 

drancování a rozkrádání české země, narazíme zde v souvislosti s českým 

granátem na jméno Albrecht z Valdštejna. 

 

Albrecht z Valdštejna se v roce 1622 stává pánem kníţectví frýdlantského. Coţ je 

dnešní oblast Jičínska. Albrecht dal probádat okolí a dle výsledků bádání zjistil, ţe 

se zde nacházejí i drahé kameny, české granáty. Po tomto zjištění se rozhodl 

v této oblasti těţit. Tím tato oblast začla vzkvétat. Na Jičínsko se stěhovali brusiči 

kamenů a vznikali tu šperkařské skvosty. 
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Po skončení války vznikaly i konkurenční podniky. Jedním z nich byl podnik 

v Podsedicích v Českém Středohoří, který je funkční i v současné době. 

V pamětní knize obce se můţeme dočíst o broušení českých granát, jiţ před třemi 

staletími. V současné době se v tomto podniku granáty pouze těţí a třídí. [10] 

 

V Knize J.R. Tesaře (1931), která nese název obraz Vlastivědný, jsem se v III. díle 

této knihy setkal s článkem o vsi Podsedice. Na straně 189 autor praví: „Koncem 

XVIII. Století staly se Podsedice středem dobývání granátů; vr. 1778 ve spise J. 

Táborského čteme: „U Podsedic sedm mil od Prahy vyhrabávají se drahé kamínky 

granáty“. V Schallerově „Topografii“ z roku 1787: „Mezi Chrášťany a Podsedicemi 

kopají se v pískovištích 3 aţ 4 sáhy hluboko granáty nejkrásnějšího druhu, které 

se potom v tzv. granátových prádlech čistí, potom do roku 1770 zaloţené 

granátové továrny v Podsedicích za plat dle váhy určený odvádějí a tamtéţ brousí, 

leští a vrtají“. [20] 

 

Dalším významným jménem v historii českého granátu byl hrabě Filip Kolovrat 

Krakovský. Byl největším purkrabím země České, ozdobený řádem Zlatého rouna. 

V roce 1752 se mu podařilo získat pro sebe v podniku ve Světlé nad Sázavou 

monopol na broušení českých granátů. Skupoval granáty ze všech nalezišť a po 

vybroušení s nimi dále obchodoval. Nejvýznamnějším brusičem ve Světlé nad 

Sázavou byl Alois Kratochvíl. Dokázal ze Světlé nad Sázavou udělat významné 

brusírenské a obchodní středisko českých granátů. 

 

Ovšem za Karla VI., tomu bylo naopak. Karel VI. Preferoval německé brusiče, 

kterým poskytoval monopol. Čeští brusiči se tomuto bránili seskupením 

v Bratrstvo. Ubranili se a 18. Století zaznamenalo vzestup slávy českého granátu. 

 

V polovině 19. Století za vlády Františka Josefa I., kdy české země patřili pod 

Rakousko-Uhersko. Dochází k úpadku českého granátu, celkově českého národa. 

Hlavní postavou tohoto úpadku byl ministr Bach, který ovšem díky silnému tlaku 

Čechů byl roku 1859 odvolán. Český národ se začal opět probouzet k ţivotu. Toto 

období nazýváme jako dobu obrození. Vše co bylo české, bylo podporováno, mezi 
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lidmi byla národní hrdost. Český národ a jeho představitelé se snaţili šířit češtinu a 

bili se za české věci na Zemských sněmech. V této době se stal pro Čechy český 

granát symbolem, národním symbolem, na který byli všichni hrdí. 

 

Postupem času lidé začli srovnávat český granát s drahými kameny vybroušenými 

v zahraničí. Brusiči si lámali hlavu nad tím jak zahraniční drahokamy září. 

Zpracováním, respektive broušením českých granátu jsme tzv. zaspali dobu. 

Technologie broušení pokročila. Čeští brusiči se snaţili vyřešit tuto nepříjemnou 

skutečnost. Museli si ovšem k vyřešení pozvat odborníky ze zahraničí. Přizvali 

Italské brusiče. Ti dokázali novým způsobem broušení do hran, za pouţití fasety 

rozzářit český granát jako diamant. 

 

Díky lepší technologii broušení se český granát zatraktivnil a stával se ţádaným. 

Dá se říci, ţe se český granát stal drahokamem Evropy. Byl vyváţen a dokonce i 

vsazován do proslulého českého broušeného křišťálu. 

 

Postupem času ovšem pokročil i chemický průmysl a český granát bylo moţno 

nahradit levnějším granátem. Syntetickým minerálem, uměle vytvořeným. Dá se 

říci falsifikáty. Takovýto granát byl vyroben ze skla. Laik nerozezná originál od 

falsifikátu. Ovšem je pravdou ţe mnoho zájemců o český granát dalo přednost této 

levnější moţnosti. V neposlední řadě je na místě podotknout, ţe zájem o dané 

drahokamy je většinou podmíněn módou. [10] 

 

Takto by se dala stručně shrnout historie českého granátu. Pokud bychom se 

chtěli historií zabývat více do hloubky, stojí za zmínku jiţ středověcí Keltové. Ti 

nahodile sbírali český granát na našem území. V období zvaném stěhování 

národů, coţ bylo zhruba v období od druhé poloviny 5. století aţ do 6. století 

našeho letopočtu zavedli barbarské kmeny Germánů dálkový obchod s českým 

granátem. Důkazem tomu je dochována pohřební výbava franského krále 

Childerika I. ,který ţil v letech 436 – 482. Tato výbava byla vykopána aţ v dalekém 

městě Tournai na území dnešní Belgie. Bylo tomu v 17.století. Určování českých 

granátů započalo rozvojem měřících metod s vědou zvanou geologie. Stalo se tak 
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aţ v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Touto metodou se například 

ještě identifikovali české granáty z pohřební výbavy germánského velmoţe 

z hrobu v Cézavách-Blučině, které pocházeli z jiţní Moravy. 

 

Tímto je dokázáno ţe český granát má za sebou obrovskou historii a tradici, nejen 

v českých zemích. Ovšem nikde jinde taková naleziště nejsou, jeho původ je 

jasný. Je tomu zde, u nás v českých zemích. 

 

Zlatnické dílny českých zemí mají historii o něco mladší. První zmínky se tradují 

někdy v 13. aţ 14. století. Za vlády Karla IV. Mistr Klaret vytvořil první latinsko-

český slovník. Český granát měl latinský termín carbunculus, vytvořil pro něj český 

termín zrnakoč. Ve starých knihách můţeme nalézt tohoto termínu. 

 

Důkazem pro tato tvrzení je uměleckohistorická sbírka prací s českým granátem 

v Národním muzeu v Praze. [18] 

 

4.1. Autotrasa v českém středohoří 

 

 Autotrasa slouţí k trávení volného času poznáváním krásných míst českého 

středohoří, v kterém je k nalezení ryze jedinečný český granát. Na této trase se 

dozvíme téměř vše o českém granátu, pokusíme si český granát najít v terénu, 

popřípadě rýţování granátu v Kuzovském potoce. Trasu tvoří několik zastávek na 

zajímavých místech mezi Třebenicemi a Mostem. 
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Základní charakteristika autotrasy: 

 

Vzdálenost: 37,2 km 

Počet navštívených míst: 7 

Předpokládaný čas strávený v autě: 45 minut 

Odhad ceny PHM: 130,- Kč při standardní spotřebě a ceně 34,9 za litr PHM 

Vstupné: Muzeum českého granátu Třebenice 30,- Kč 

  Muzeum Třebívlice 30,- Kč 

  Oblastní muzeum v Mostě 30,- Kč 

 

Při účasti 2 osob je průměrná cena celkem: 155,- Kč / 1 osobu 

 

Stručná charakteristika navštívených míst: 

 

Třebenice 

Cestu bych doporučil začít Třebenicemi, které leţí jihozápadně od Lovosic. 

V Třebenicích naleznete muzeum v prostorách Třebenického kostela, které je 

právě věnováno českému granátu. 

 

Podsedice 

Po prohlídce muzea v Třebenicích se vydáte po hlavní silnici směrem na Most, po 

projetí obcí Podsedice zahlédnete po pravé straně těţebnu českého granátu 

v Podsedicích. Zde se třídí vytěţený štěrkopísek s obsahem českých granátů. 

Štěrkopísek je těţen nedaleko směrem na jih od místa třídění. Přístup veřejnosti 

není v současné době povolen.  

 

Linhorka 

Pojedete stále po hlavní silnici směrem na Most. Poté se dostanete k odbočce na 

obec Staré. Sjedete z hlavní silnice doprava a vydáte se do kopce k obci Staré. 

Dostáváme se k Lokalitě Linhorka. Tato lokalita se nachází na vršku mezi obcemi 

Staré a Leská. Zde máme jedinečnou moţnost zkusit najít český granát a projít se 

v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří. 
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Granátka 

Po této procházce se můţete vydat osvěţit k nedalekému Kuzovskému potoku, 

nazývanému také Granátka. Vydáme se zpět po silnici aţ narazíme na Kuzovský 

potok. Tento potok pramení nad lokalitou Linhorka, proto zde máme jedinečnou 

moţnost rýţování českých granátů. Po proudu potoka narazíme na Ulričinu 

stezku. 

 

Třebívlice 

Dostáváme se do Třebívlic, kde můţeme navštívit zámecký park Ulriky von 

Levetzow. V areálu zámku se nachází útulné malé muzeum. Po návštěvě muzea 

se zde můţeme občerstvit a poté vydat po Ulričině stezce, která vede podél 

Kuzovského potoka aţ k bývalé hospodě Granátka. Tato hospoda se nachází na 

hlavní silnici, kterou jsme projíţděli.  

 

Granátový vrch 

Po této krátké procházce se vydáme po hlavní silnicí aţ k obci Libčeves, za touto 

obcí odbočíme z hlavní silnice doprava. Pojedeme malebnou silničkou Českého 

středohoří aţ spatříme po pravé straně Granátový vrch. Tento vrch je velmi 

podobný vrchu Linhorce, proto zde máme opět moţnost nalézt české granáty. 

Zajímavostí tohoto vrchu je teţba granátů šachticemi aţ do hloubky 60m, která 

probíhala v minulém století. Toto nám dokládá západní svah, který je stupňovitě 

pokryt navrstvenou haldou, odpadem z bývalé hlubinné těţby. Tato těţba 

probíhala také na námi navštívené Linhorce, tam ovšem není mnoho památek po 

uplynulé těţbě. 

 

Muzeum Most 

Poslední zastávkou pro nás je muzeum Most, v kterém nalezneme stálou expozici 

Ulriky von Levetzow s soupravou granátových šperků. Tyto šperky reprezentují 

českou republiku na prestiţních světových výstavách. Mnohým se můţe 

naskytnout otázka proč muzeum v Mostě? Majitelem šperků je město Most. 
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Autotrasa vede také Chráněnými krajinnými oblastmi, CHKO. Některé lokality jsou 

soukromými pozemky. Kaţdý kdo se vydá na trasu za poznáním krás českého 

granátu a s ním spojených lokalit, by měl brát toto na vědomí. Chovat se slušně a 

ohleduplně na silnici, v přírodě.  

 

 

Obr. č.1  Stručné vyobrazení autotrasy [25] 

 

Podrobnější popis navštívených míst: 

 

4.1.1. Muzeum českého granátu v Třebenicích 

 

Muzeum bylo zaloţeno roku 1872. Zásluhu na vzniku tohoto muzea má 

MUDr. Václav Pařík, který toto muzeum nejdříve zbudoval ve svém bytě 

z vlastních sbírek. V roce 1885 vše přemístil do domu purkmistra a později do 

školy. Toto muzeum bylo vedeno jako Paříkovo městské muzeum. Od roku 1959 

se muzeum stává specializovaným muzeem českého granátu. Ostatní sbírky jsou 

převedeny Okresnímu muzeu v Litoměřicích. 
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V současné době je muzeum návštěvníkům otevřeno v prostorách Třebenického 

kostela. 

 

Expozice je zaměřena na historii těţby, zpracování a vyuţití českého granátu. 

Dále pak způsobem způsobem ţivota lidí v dané oblasti. 

 

Mezi nejvzácnější sbírky muzea patří bohatě iluminovaný třebenický kancionál 

z let 1574 – 1578. Hlavním skvostem tohoto muzea je ovšem souprava 

granátových šperků z pozůstalosti Ulriky von Levetzow. V současné době je 

vystavována věrná kopie této soupravy. Muzeum bylo 6. Května roku 1988 

vykradeno. Odcizena byla i souprava šperků Ulriky von Levetzow. Téhoţ roku se jí 

podařilo nalézt a rozhodlo se o vyrobení kopie. 

 

 

Obr.č.2 Muzeum Třebenice [vlastní] 
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4.1.2. Podsedice 

 

 V roce 1960 u Podsedic byla naleziště českých granátů převzata národním 

podnikem Rudné doly Příbram. Následně vzniká těţebna a třídírna českých 

granátů v podsedicích, která v současné době zaměstnává v dvousměnném 

provozu zhruba 15 lidí. Výtěţnost štěrkopísků je v současné době zhruba 8 g v 1 

tuně. V dobách minulých to bylo aţ 10x více, tedy 80 g v 1 tuně. Těţí se zde 

zpravidla od jara do podzimu, respektive od března do listopadu. Podle 

klimatických podmínek, mrazů. Vytěţený materiál se rekultivuje pro následné 

pouţití. Proces rekultivace tohoto lomu trvá zhruba 8let. Tato doba začíná prvním 

hrábnutím bagrů aţ po zasetí plodin na zrekultivovanou plochu. Toto naleziště by 

mělo být vytěţeno zhruba za 90. let 

 

Tuto těţebnu v současné době vlastní společnost Granát Turnov, která vznikla 

jako druţstvo umělecké výroby jiţ v roce 1953. 

 

Zajímavostí je, ţe i dnes můţeme na polích vidět sběrače, kteří ručně hledají a 

sbírají české granáty. Granáty potom prodávají do výkupen v okolí. 

(Jaroslav Pazourek, 2012) 
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Obr.č.3. Monument z 60. let, těžebna Podsedice [vlastní] 

 

4.1.3. Linhorka 

 

 Mezi obcemi Staré a Leská se nachází lokalita Linhorka, která je známá 

výskytem českých granátů. Tento výskyt tvoří odkryv na východní straně pahorku. 

V 19.století se zde razili štoly pro těţbu českých granátů. Těţili zde bílinští 

Lobkovicové do hloubky téměř 60 m. Bánský dozor této těţby prováděli otec a syn 



Ladislav Havej: Český granát – symbol České země 
 

30 
2012 

Reussovi. Aţ do současné chvíle zde je moţné povrchově nacházet české 

granáty.  

 

4.1.4. Granátka 

 

 Granátka je lidové pojmenování Kuzovského potoka, který teče v úpatí 

vrchu Kuzov. Tato oblast je přírodní památkou, rostou zde chráněné druhy rostlin. 

Koryto potoka, břehy jsou jiţ značně zdevastované od nenasytných sběračů 

českého granátu, kteří ho zde pokouší získávat rýţováním. Bohuţel bez respektu 

a slušného chování k přírodě. 

 

 

4.1.5. Třebívlice, Ulrika von Levetzow 

 

 Do obce Třebívlice se dostáváme hlavně kvůli zámku na kterém ţila Ulrika 

von Levetzow, která je spjata s vzácnou soupravou granátových šperků. V roce 

1999 obec Třebívlice zřídila stálou expozici Ulriky von Levetzow, znak obce a 

prapor. Prostředí obce je upravováno a dodává atmosféru historie. Je zde 

kaţdoročně nabitý kulturní program. V roce 2000 byla tato obec oceněna v soutěţi 

Vesnice roku Modrou stuhou, právě za kulturní program roku 2000. V roce 2001 

se obec Třebívlice stala vítězem v Ústeckém a Karlovarském kraji za celkový ţivot 

v obci. Bylo to opět v soutěţi Vesnice roku. 

 

Souprava granátových šperků z pozůstalosti Ulriky von Levetzow je spojována 

s Johannem Wolfgangem Goethem, který se ve svých 72 letech zamiloval tehdy 

do sedmnáctileté Ulriky von Levetzow. Tato zpráva překročila i hranice Čech. 

Ovšem spojování této vzácné soupravy granátových šperků s Johannem 

Wolfgangem Goethem je mylné. 

 

Tato souprava 7 šperků z českého granátu nalezeného v oblasti Třebívlic byla 

zhotovena roku 1806 – 1824 v Čechách. Nechal jí pravděpodobně zhotovit hrabě 
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František z Klebersberga. Soupravu poté daroval Amálii von Levetzow. Šperky 

poté zdědila po smrti své matky Ulrika von Levetzow. Tato fakta jsou doloţena 

závětí Ulriky. Desátý bod závěti věnuje soupravě granátových šperků: „Poněvadţ 

granátům v Třebívlicích jiţ ubývá na významu, povaţovala jsem se za povinnou 

věnovati po své matce zděděné klenoty z granátů skutečně v Třebívlicích 

nalezených, obsahující: 

 

A) 1 náhrdelník v 5 šňůrách a 334 granáty s krásně vypracovaným zámkem ve 

zlatě s granátem uprostřed 

B) 2 náramky, kaţdý tříšňůrový se 121 granáty a stejným zámkem jako 

náhrdelník 

C) stejně vypracovanou pasovou sponu se 3 granáty 

D) stejně vypracovaný zlatý prsten s 1 velkým granátem 

E) náušnice, kaţdá se 2 granáty 

 

jako stále trvající památku – tím způsobem, ţe těchto granátových šperků můţe 

pouţívat ten, kdo je majitelem panství Třebívlice, ţe však kaţdý majitel těchto 

šperků a panství je povinnen pečovati o zachování šperků … 30. Ledna 1889.“ 

[13]. 

 

Tento text se nachází v muzeu v Třebenicích. Jedná se o překlad z originálu. Po 

originálu se v současné době bohuţel pátrá. Originál byl pravděpodobně ukraden 

v roce 1997, kdy byl vystaven v obálce na zámku v Třebívlicích u příleţitosti 

turistického pochodu „S českým granátem za nesmrtelnou láskou“. 

 

4.1.6. Granátový vrch 

 

 Granátový vrch je významný svým západním svahem, který nám 

zanechává památku po historické hlubinné těţbě českých granátů z minulého 

století. Teţili zde také Lobkovicové z Bíliny. Vrch se nachází necelý 1km 

jihozápadně od Měrunic. Je znám velice dobře mezi hledači českého granátu. 
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Nalezení českého granátu je zde velice pravděpodobné v ornici na zoraném poli 

pod Granátovým vrchem. 

 

4.1.7. Muzeum Most 

 

V současné době je majitelem šperků město Most a nacházejí se v 

Oblastním muzeu v Mostě. Traduje se, ţe šperky prodal městu Most vnuk Ulričiny 

sestry, baron Rauch. (Kvapilová, 2012) Do Mostu se dostali tyto šperky aţ ve 

válečných čtyřicátých letech 20. století a byly uloţeny v městské spořitelně. Jak 

jsem jiţ zmiňoval byly vystavovány v muzeu českého granátu v Třebenicích aţ do 

jejich odcizení v roce 1988. 

 

V Oblastním muzeu v Mostě souprava granátových šperků není ve stálé expozici 

z bezpečnostních důvodů vystavována, ale je nejvíce zapůjčovaným výstavním 

předmětem muzea. Od roku 1998 je souprava při výjimečných událostech 

vystavena v expozici oblastního muzea v Mostě, i na četných výstavách v České 

republice i zahraničí. Několikrát byla zapůjčena na výstavy nejen u nás, ale hlavně 

v zahraničí, kde reprezentovala naší zemi. V Bruselu v roce 1998 byla souprava 

vystavena na festivalu české kultury Europalia 98. Naposledy v roce 2008, kdy 

jsme předsedali Evropské unii. 

 

U příleţitosti 200. výročí narození Ulriky von Levetzow dne 3.-6.2. 2004 vystřídaly 

v expozici Oblastního muzea v Mostě fotografie pravé šperky. 3.2. zde měla 

k tomuto výročí přednášku nazvanou: „Český granát ve šperku“ pracovnice 

Národního muzea v Praze paní PhDr. Dana Stehlíková, CSc. [13].  

 

4.2. Řád Zlatého rouna – největší český granát 

 

 Mnoho českých granátů se ocitlo ve sbírkách, špercích ve světě. Přesto 

jsou tyto skvosty spjaty s Českou zemí. Je to dáno jejich původem a vyjímečností, 

která byla a je uznávána. Tímto se dostáváme k putování za řádem Zlatého rouna, 

v kterém jsou vsazeny jedny z nejznámějších českých granátů. 
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České granáty jsou, jak jsem jiţ zmiňoval, spjaty s legendami. Po staletí 

vyprávěné zprávy jsou mnohdy zveličovány, proto se můţeme setkat s 

nepodloţenými tvrzeními o granátech velikosti holubího vejce, lískového oříšku 

apod. Pravdou je, ţe se dochoval jeden z velkých českých granátů, o kterém jsem 

se zmiňoval v pověře o sedlákovi, která mi byla vyprávěna. 

 

Jedná se o český granát vsazený do řádu Zlatého rouna. Do řádu Zlatého rouna 

jej zasadil klenotník Johanne Friedrich Dingler v roce 1737. Dále víme ţe byl 

opravován praţským klenotníkem Jiřím Diesbachem. Dle dostupných údajů by 

tento největší granát měl mít hmotnost 47 a 6/8 karátu, coţ je 9,55 g. Rozměry 

jsou 35 mm x 25 mm x 18mm. Tímto se dají pokládat tvrzení o velikosti holubího 

vejce za tvrzení pravdivá. O tomto nálezu se zmiňuje kronika v Šepetelích. S tímto 

největším granátem jsou v řádu Zlatého rouna vsazeny další dva granáty a 318 

diamantů. Jedná se bezesporu o velmi vzácný exponát, který se nachází 

v současné době v galerii Zeleném sklepě v Dráţďanech [3]. 

 

V časopise Minerál z května roku 2000 se můţeme dozvědět zajímavé věci o výše 

zmiňovaném řádu Zlatého rouna. Článek je napsán panem Jaroslavem Hyršlem, 

kde se zabývá údajně největšími českými granáty. V článku je potvrzeno, ale i 

vyvráceno několik věcí ohledně řádu Zlatého rouna. Jednou z nich je jiţ 

zmiňovaný klenotník Jiří Diesbach, který vytvořil řád Zlatého rouna v roce 1737. 

Dále se autor zmiňuje o rozlámání a poslání řádu k přepracování ke klenotníku 

F.G.H. Diesbachovi, který ho v roce 1749 hotový odevzdává i s dopisem ve 

kterém píše o mimořádně velkých českých granátech a jejich váhách. Tyto 

historická fakta jsou potvrzena.  

 

Jaroslav Hyršl studoval v červnu roku 1998 a následně v červnu roku 1999 

v Dráţďanech soupravu šperků s granáty a dospěl k závěrům o nepravdivém 

tvrzení, které se týká největšího českého granátu vsazeného právě v řádu Zlatého 

rouna. V popisu řádu Zlatého rouna uvádí:  
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„Řád Zlatého rouna má tři jasně červené granáty obklopené mnoha diamanty se 

starým typem brusu, spodek všech kamenů zakrývá kovová podloţka. Největší 

centrální kabonoš má rozměry 34,0 x 27,4 a je asi 9 mm vysoký. Spodní kabonoš 

má 21,5 x 19,8 mm a výšku asi 5,2 mm. Nejmenší horní granát je facetovaný na 

okraji (routa) ale s kabošonovým vrškem a měří 19,2 x 16 mm a je asi 3,1 mm 

vysoký. Všechny tři kameny jsou ve spodu vybroušeny ve tvaru obrácené misky, 

důvodem byla lepší barva a průhlednost.“ 

 

Tlouštku kamene se podařilo změřit za pomoci mikrometrického šroubu 

s přesností 0,1 mm. Po přesném zaostření na vršek a spodek kamene. Změřená 

zdánlivá tlouštka byla vynásobena indexem lomu kamene. Tím pan Hyršl dospěl 

k následujícím tlouštkám: centrální kámen má tlouštku asi 3,5 mm a zbylé dva 

mají tlouštku asi 2,7 mm. 

 

Po zjištění předešlých dat se pan Hyršl zabýval váhou a hustotou českých 

granátů. Zpochybňil tvrzení pana Kouřimského z roku 1995, který uváděl rozdílné 

rozměry a tím i váhu českých granátů. Dále při měření indexu lomu dospěl 

k hodnotám, které neodpovídají českým pyropům. Závěr z výpočtů a měření je: 

 

„Nejde tedy o pyrop, ale o mezičlen pyrop-almandin. Je to potvrzeno i 

almandinovým spektrem s typickým tripletem linií. Dva menší kameny mají indexy 

lomu 1,75 a pyropové spektrum, jde tedy zřejmě o české granáty.“ (Jaroslav Hyršl, 

2000) 

 

Z tohoto článku vyplývá, ţe největším českým granátem by měl být menší kámen 

na řádu Zlatého rouna s rozměry 21,5 x 19,8 mm. [9] 

 

4.3. Národní muzeum v Praze 

 

 V neposlední řadě, bychom neměli opomenout sbírku českých granátů 

v mnoha podobách v Národním muzeu, které je obrazem české historie a mělo by 

ji hájit, prezentovat celému světu. Národní muzeum v Praze je jedno z u nás 
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nejstarších muzeí. Bylo zaloţeno 15. dubna roku 1818. Zakladatelem je šlechtic 

Kašpar Šternberk, který toto muzeum zaloţil jako Vlastenecké muzeum. Jeho 

následovníky byli: F. Palacký, J. Jungmann, P.J. Šafařík, J.E. Purkyně a mnozí 

další. Muzeum se stávalo ohniskem české kultury. 

 

Muzeum se nacházelo zprvu ve Šternberském paláci, poté v Nostickém paláci Na 

příkopě. Následně bylo muzeum přesídleno do současné budovy, kterou je 

budova na Václavském náměstí, která byla posléze prohlášena za národní kulturní 

památku. To především díky své architektuře a výzdobě. Tato budova ukazuje na 

symbol slavné české minulosti. Ovšem jeho kapacita je v současné době 

nevyhovující, proto Národní muzeum převzalo několik objektů. Mezi tyto objekty 

patří Lobkovický palác na Praţském hradě. 

 

V národním muzeu je celá řada sbírek. Vedle obecně známé mineralogické sbírky 

v něm můţeme nalézt v oddělení starších dějin téměř neznámou sbírku. Tou 

sbírkou je rozsáhlá sbírka českých granátů v mnoha podobách, včetně skelných 

imitací a různého historického stáří. Tato sbírka zahrnuje období od 13.-14. století 

aţ téměř do současnosti. Jedná se o největší uměleckohistorickou sbírku svého 

druhu na světě. Tato sbírka vznikala bezmála 200 let. Dodnes je doplňována o 

nové nálezy a poznatky. 

 

Na přelomu 19. a 20. Století začal pracovat na této sbírce první odborný kurátor, 

byl jím architekt Jan Koula, bylo to v letech 1855-1919. Pro Národní muzeum 

nakupoval granátové šperky. V té době od předních praţských staroţitníků. Také 

kreslil uměleckořemeslné památky, návrhy a šperky s granátovou výzdobou. 

Mnoho šperků darovali vlastenci. Mezi ně patřili především zlatníci a klenotníci: 

„Zlatníci Karel Rummel, Josef Rudolf Kerlický (1889), Antonín Reichelt (1909-10), 

Václav Vojtěch Bubeníček (do 1891) a dědička jeho závodu Vilma Krameriová 

(1913). Kolekci 40 prací zlatníka Jana Reimanna darovala z pozůstalosti dcera 

Luisa Lorenzová – Reimannová (1918).“ [18] 
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Tito lidé se nejvíce zaslouţili o první a jedny z nejcennějších předmětů této sbírky. 

Dále zde byly předměty šlechticů a po 2. světové válce se do sbírky dostali i 

některé církevní, světské konfiskáty. Jejich původ nebyl bohuţel znám. Mnoho 

dalších pracovníků muzea, historiků se podílelo na zrodu této sbírky, na které se 

pracuje téměř do současnosti. [18] 

 

Pokud budeme chtít dále pátrat po stopách českého granátu z Českého 

středohoří. Můţeme zavítat do Oblastního muzea v Litoměřicích, Muzea města 

Ústí nad Labem, nebo do Regionálního muzea v Teplicích, v jehoţ sbírkách se 

rovněţ granátové šperky nacházejí. 

 

4.4. Anketa: 

 

Anketa kterou jsem vytvořil má za úkol zjistit z řad široké veřejnosti jak 

vnímá český granát. Co si pod tímto pojmem představí a jaké má všeobecné 

znalosti o českém granátu, naší zemi, krajině. Anketa byla umístěna v muzeu 

v Třebívlicích, Oblastním muzeu v Mostě v rámci stálé expozice Ulriky von 

Lewetzov. V datu od 5.2. 2011 do 25.3. 2012. Výsledky ankety nám shrnou 

znalosti návštěvníků, ale i návštěvnost muzeí. 
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Graf č.1 Odpovědi na otázku: Co to je český granát? [vlastní] 

 

 

 

 

 

Graf č.2 Odpovědi na otázku: Jaké má využití český granát? [vlastní] 
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minerál sklo výbušnina
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Jaké má využití český granát?
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Graf č.3 Odpovědi na otázku: Jak se jinak nazývá český granát? [vlastní] 

 

 

 

Graf č.4 Odpovědi na otázku: Kde probíhá těžba českého granátu v Ústeckém kraji? [vlastní] 
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Graf č.5 Odpovědi na otázku: Patří český granát mezi symbol české země? [vlastní] 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.1 Vyhodnocení znalostí široké veřejnosti [vlastní] 

Otázka Správně Špatně 

Co to je český granát? 24 40 

Jaké má vyuţití český 

granát? 

 

18 

 

29 

Jak se jinak nazývá český 

granát? 

 

8 

 

15 

Kde probíhá těţba 

českého granátu 

 

5 

 

25 

Celkem 55 109 

 

146

18

Patří český granát mezi symbol české země?

Ano Ne
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Tabulka č.2 Vyhodnocení názoru veřejnosti na český granát z hlediska symbolu české země 

[vlastní] 

Otázka Ano Ne 

Patří český granát mezi 

symbol české země? 

 

146 

 

18 

 

Anketa nám ukazuje malý zájem veřejnosti o návštěvu muzeí a jejich expozic. 

Z toho vyplívají i určité neznalosti široké veřejnosti o českém granátu a naší zemi. 

Toto by se mělo zlepšit a mělo by se dbát na prosazování zejména našich 

národních památek, výrobků, symbolů. 
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5  ZÁVĚR 

 

Tato práce řeší český granát, jeden ze symbolů české země. Poukázuje na 

krásná místa českého středohoří, která mohou za pomoci vytvořené autotrasy 

navštívit. V rámci rozvoje turismu v popisovaných lokalitách výskytu českých 

granátů, bych navrhoval vybudování informačního systému, pomocí tabulí 

s popisem daného místa. Toto vše v rámci autotrasy, která by se mohla realizovat 

za případné spolupráce společnosti Granát d.u.v. Turnov, obcí a měst v Ústeckém 

kraji. Tento krok by mohl vést k větší návštěvnosti, rozvoji turistického ruchu 

v oblastech spjatých s českým granátem. Pro tyto oblasti by to znamenalo 

zvýšenou poptávku po sluţbách spojených s turistickým ruchem: stravování, 

ubytování. Tím by v oblastech mohla vzniknout nová pracovní místa, coţ by 

napomohlo k udrţení produktivního obyvatelstva i v menších městech a obcích. 

Navštěvovaná místa by se díky návštěvnosti mohla stát soběstačnějšími. Toto vše 

je, ale na celé řadě odborníků, kteří by byli schopni toto zrealizovat. Pokud se 

nezlepší cestovní ruch v těchto oblastech, nezlepší se ani znalosti široké 

veřejnosti o českém granátu. Muzea a instituce k rozvoji znalostí široké veřejnosti, 

by měla dbát na propagaci a přitáhnout zájem návštěvníků z řad široké veřejnosti. 

Návštěvnost a prezentování v současné době, bohuţel ve srovnání s institucemi 

ve světě zaostává. Toto vše se projevilo ve výsledcích ankety, kterou jsem 

zpracoval. Z výsledků vyplývá neznalost návštěvníků, ale i malá návštěvnost. 

Z mého pohledu jsou muzea nejvíce navštěvována školami. Toto je velmi 

pozitivní, protoţe se jedná o vzdělávání nejmladších generací. Ty to ovšem 

vnímají, pouze jako nutné „zlo“. Prezentace samotných expozic by si zaslouţila 

oţivení. Pokud to bude záţivné i pro tyto mladé generace. Vstřebávání informací 

se zlepší. Návštěvnost díky veřejnému mínění o těchto zajímavostech se zvýší. 

Toto vše by mělo být ku prospěchu celé naší společnosti, protoţe se tímto nabízí 

další moţnost jak trávit volný čas na zajímavých místech, aniţ bychom museli 

vycestovat do zahraničí. V neposlední řadě toto napomůţe většímu vyuţívání 

českých výrobků z českých granátů. Tyto se hodí i pro kulturní akce, zvláště při 

umělém osvětlení vyniká krása českých granátů. Šperky z českých granátů se 

vyznačují především ruční prací, díky které je kaţdý kus vyjímečný. Ţádný stroj 
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není schopen nahradit práci českých brusičů a zlatníků. Tímto se opět dostáváme 

k zachování pracovních míst a tradic spjatých s těmito řemesly. Zachování škol a 

učebních oborů, specializovaných na tato řemesla. Naše práce, výrobky, tradice 

jsou ceněny ve světě. Vaţme si jich také a buďme hrdí na to, co máme vyjímečné. 

V tomto případě to je český granát. 

 

Doufám, ţe moje práce pomůţe k přiblíţení českého granátu veřejnosti a získá 

další příznivce českých míst, výrobků a napomůţe k udrţení národních symbolů. 
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