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Anotace 

Tato práce by měla čtenáře seznámit s vlastnostmi drahých kamenů, procesy jejich 

vzniku a se základními způsoby úpravy. Zvláštním odvětvím ve zpracování kamenů je 

glyptika, která je neodmyslitelnou součástí při šperkové úpravě drahokamu. Imitacím a 

uměle vytvořeným drahokamům také věnuji kapitolu, která popisuje nejznámější způsoby. 

Celá práce se věnuje korunovačním klenotům a drahokamům, které jsou v nich vsazeny. 

Nejvzácnější drahokamy světa jsou zde podrobně popsány. Podstatná část textu je 

věnována českým korunovačním klenotům. Snaţila jsem se ve zkratce popsat jejich historii 

a původ.  

Klíčová slova: minerál, drahý kámen, kov, naleziště, výbrus, korunovace, panovník, 

korunovační klenoty 

 

Summary 

This thesis should make the reader acquainted with the properties of precious 

stones, with processes of their genesis and with basic methods of their treatment. Special 

branch of  stone´s treatment is a glyptic, which is an essential part of the stone´s treatment 

for jewelery. To the imitation and artificial precious stones I also pay attention in one of 

the chapters, which describes the best-known methods. The whole thesis is devoted to the 

crown jewels and the precious stones, which are embed in them. The most precious stones 

in the world are described in detail in here. A constituent part of thesis is devoted to the 

Czech crown jewels. I tried to describe in brief the history and origins of the Czech crown 

jewels.  

Keywords: crystal, precious stone, prospect, cut, coronation, monarch, the crown jewels  
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Seznam pouţitých zkratek: 

 

DK  drahé kameny 

NAPŘ.  například 

PŘ.N.L. před naším letopočtem  

STOL.  století 

SV.  svatý 

TZN.  to znamená 

TZV.  takzvaný  
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1. Úvod 

 
Drahé kameny fascinují lidstvo jiţ tisíce let a to oprávněně. Jejich krása a 

jedinečnost jsou jedny z mnoha vlastností, díky kterým se člověk o drahokamy zajímal. 

V dávných dobách nebyl znám jejich původ a proto lidé věřili, ţe jsou drahé kameny 

darem od Boha, ţe mají léčivé, kouzelné schopnosti a zvládnou překonávat dokonce i 

zákony fyziky. Jiţ od starověku, kdy byl člověk úzce svázán s přírodou, byly kameny 

spojeny s mnoha pověrami. Lidé se jimi nejen zdobili, ale také je nosili stále u sebe jako 

talismany, které svému majiteli dodávají ţivotní sílu, zdraví a spokojenost. Tato víra se 

uchovala dlouhá léta a dokonce i panovníci se řídili radami alchymistů a kameny nechávali 

vkládat do svých insignií podle jisté symboliky, ať uţ podle barevnosti či podle vlastností 

kamenů.  

V této práci se snaţím poukázat na to, ţe královské korunovační insignie se staly 

symbolickým souborem předmětů, které vyjadřovaly jistou nadřazenost panovníka a jeho 

výjimečné vlastnosti. Ve své práci se zmiňuji o členění drahokamů a polodrahokamů, 

určování, oceňování a samotném zpracování drahých kamenů. A protoţe lidstvo se jiţ 

dlouhá léta snaţí nahradit drahokam a napodobit jeho vzhled v levnějších variantách, 

zabývala jsem se i způsoby imitování a uměle vytvořenými kameny. Také jsem se snaţila 

popsat glyptiku, coţ je speciální odvětví v broušení drahokamů. V následujících kapitolách 

se jiţ zabývám pouze korunovačními klenoty, vzácnými kovy a slavnými drahokamy, 

které byly pouţity na tyto královské šperky. Vybrala jsem také nejslavnější panovnické 

insignie, které podrobně popisuji. Podstatná část textu je věnována českým korunovačním 

klenotům, jejichţ dramatický osud mne velmi zaujal.  
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2. Základní klasifikace drahých kamenů a historický přehled 

2.1. Definice drahého kamene 

Drahé kameny jsou v podstatě různorodé skupiny nerostů, které vznikaly za 

určitých podmínek vedle sebe, tzv. paragenezí. Samotný pojem „drahý kámen“ nebyl vţdy 

jednoznačný a obsah toho slova se měnil v kaţdé době. Například v dávných dobách byly 

za drahé kameny v Evropě povaţovány pouze některé z minerálů, například diamant, 

rubín, safír, smaragd, spinel a turmalín. Podle internetové encyklopedie je definice drahého 

kamene následující: „Drahokam je minerál nebo minerální odrůda, který je cenný pro své 

výjimečné estetické vlastnosti a je pouţíván pro ozdobné účely“ (internet 1). 

Drahokamem je označován takový minerál, který je krásný, trvanlivý, má 

nádhernou, sytou a výjimečnou barvu nebo je naopak čirý. Dále se vyznačuje vysokým 

leskem, lomem světla a vysokou tvrdostí (podle Mohsovy stupnice tvrdosti víc neţ 7). 

Dalšími předpoklady těchto kamenů je jejich ojedinělý výskyt v přírodě a malá dostupnost. 

V dnešní době označujeme za drahokam několik nerostů, například diamant, korund 

(rubín, safír), beryl, turmalín a i některé granáty.  

Polodrahokam je o stupnici níţe neţ drahokam. Tyto minerály jsou označovány za 

polodrahokamy právě proto, ţe z výše uvedených vlastností jim některá schází nebo ji 

vůbec nemá. Takovýchto kamenů je podstatně větší mnoţství a také jsou cenově lépe 

dostupné. Řadíme sem olivín, odrůdy křemene (chalcedon, jaspis, achát atd.) a pak také 

opál, který patří do skupiny polodrahokamů, právě díky nedostatečné tvrdosti (T=5,5). 

Jinak jsou jeho odrůdy velmi vyhledávaným zboţím. Především pak odrůda opál drahý, 

který se pyšní nejkrásnějšími a nejpestřejšími barvami. Tato odrůda je pouţívána i jako 

drahokam. Ostatní odrůdy se pouţívají jako ozdobné kameny pouze výjimečně.  

Ozdobný kámen je nerost, který se svou krásou mnohdy sice vyrovná 

drahokamům, ale jeho vlastnosti jsou nepraktické. Takové kameny jsou často neprůhledné, 

velmi často to bývají i horniny a vyskytují se ve velkých kusech a nejlépe se hodí pro 

galanterii a výrobu ozdobných předmětů. Pouţívají se často dendritické opály (opál 

masový, voskový). Některé kvalitní odrůdy opálu se brousí do tvaru mugle, ovšem do 

tvaru faset se brousí pouze ohnivé opály.  

Dnes se pouţívá technický název - drahý kámen. Je to z toho důvodu, ţe hranice, 

která odlišovala drahokam, polodrahokam a ozdobný kámen je těţko určitelná. Toto 
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označení platí pro všechny nerosty, ze kterých lze vytvořit brus a lze jej pouţít do šperků 

nebo ozdobných předmětů (internet 2). 

2.2.  Historický přehled využití drahých kamenů 

Kdyţ zamíříme do historie drahých kamenů, zjistíme pouze, ţe vyhledávání a 

zpracování DK probíhalo ve všech částech světa odlišně. Kámen byl v dávných dobách 

pouze účelovým prostředkem k získávání potravy a opracovávání jiných materiálů. 

Postupem času se člověk také naučil rozeznávat druhy kamenů, jejich tvrdost a kvalitu a 

hodnotil samotnou účelnost kamenů. Neznáme přesné datování doby, kdy se pravěcí lidé 

začali zdobit drahými kameny, avšak je známo, ţe k výrobě šperků byly nejvhodnější 

pouze ty materiály, které mohl tehdejší člověk snadno opracovávat. To byl například 

jantar, coţ je v podstatě pryskyřice. Z archeologických nálezů je známo, ţe nejstaršími a 

nejoblíbenějšími šperky byly právě jantarové ozdoby, jako například primitivní 

náhrdelníky z jantarových kuliček. Nálezy takových druhů šperků máme především z doby 

bronzové na tzv. Jantarové stezce, která vede od Baltského moře naskrz Evropou, aţ do 

dalekého římského impéria. Římané se také stali, spolu s Řeky a Egypťany, největšími 

znalci a obdivovateli drahých kamenů. Je také známo, ţe vývoj a poznání těţby drahých 

kamenů se na jednotlivých kontinentech rozhodně lišil. Zatímco Římané a Řekové jiţ těţili 

a zpracovávali kameny i drahokamy s velkou oblibou, v severní a střední Evropě se o 

zpracování a vyuţití drahokamů nedalo ještě ani uvaţovat. Avšak s rozvojem obchodu, 

vědeckého myšlení a víry v 15. a 16. století se do Evropských zemí rozšířil zájem a touha 

těţit, zpracovávat a vydělávat na drahých kamenech. Tento rozvoj podpořili především 

mýty a pověry spojené s různými druhy kamenů a dokonce i s vírou, ţe kaţdý druh 

kamene má určitou vazbu na jednotlivá znamení zvěrokruhu, tedy, ţe kaţdé astrologické 

znamení má svůj kámen. Vrcholem rozvoje drahých kamenů je však aţ 18. a 19. stol., kdy 

lidé objevili nová naleziště a těţba se dále zdokonalovala i pomocí nových technických 

prostředků (Ďuďa, Rejl, 2001). 

Podívejme se tedy zpět do historie, abychom si upřesnili, co se v určitých obdobích 

existence naší Země povaţovalo za „drahé kameny“.  
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2.2.1. Doba kamenná (paleolit, neolit) 

Jak uţ nám samotné pojmenování prozrazuje, v tomto období se lidé zabývali 

pouze kamenem, jako nástrojem obţivy. Výhodou kamenných nástrojů oproti jiným 

materiálům byla jeho odolnost vůči opotřebení. V této části vývoje se kámen stále sbíral 

pouze na povrchu a jeho dolování bylo v prvopočátku. K účelu opracovávání a štěpení jsou 

nejvhodnější usazené horniny pazourek či rohovec, ale také křemičité horniny, jako 

křemen, křišťál, opál a také přírodní sklo. Z těchto hornin a materiálů se vyráběly například 

pěstní klíny, špičáky, rydla, sekáče a jiné nástroje, pouţívané k primitivní práci. V těchto 

dobách se objevily i první stopy vyuţívání a cíleného hledání černého uhlí, surového 

ţeleza, začalo se vyuţívat také jílových hornin a z nich se pak vyráběly keramické nádoby, 

podle jejichţ nálezů se dokonce určuje přesné stáři a kultura. Kromě keramických výrobků 

a kamenných nástrojů je z neolitu známo i vyuţívání dalších nerostných surovin. Jde 

hlavně o výrobu šperků a dekorativních výrobků.  Na našem území byla pro výrobu 

náramků a jiných ozdob vyuţívána hlavně „švartna“ – sapropelit, nacházející se v 

uhlonosných souvrstvích na Rakovnicku (Kounov) a jantar, který byl dováţen od 

Baltského moře. Významnou surovinou u nás byl i bílý mramor, který byl těţen na Bílém 

Kameni u Sázavy pro výrobu náramků a korálků. V této kategorii bychom nalezli také 

grafit, který se vyuţíval na tzv. tuhovou keramiku (internet 2). Na obrázku č. 1 vidíme 

výtvarné předměty, pocházející z mladší doby kamenné. 

 

Obr. č. 1 - Výtvarné předměty z mladší doby kamenné (internet 3) 

 



Michaela Marková: Drahokamy v korunovačních klenotech světa 

 

2010 Stránka 12 

2.2.2. Doba bronzová 

V této době uţ se těţba a dolování podstatně rozšířilo. Nejzajímavějším kovem a 

nerostem se stalo zlato a měď. Jelikoţ má měď malou teplotu tání, bylo moţné ji tavit a 

slévat na topeništích se dřevem nebo s dřevěným uhlím. Jedinou opravdovou nevýhodou 

mědi byla její měkkost. Předměty z měděného materiálu se daly dobře tvarovat, ale nebyly 

dost pevné. Tento nedostatek vyřešila výroba bronzu-slitiny mědi a cínu. Bronz uţ byl 

podstatně pevnější a praktičtější a dalo by se říci, ţe bronzové předměty zcela vytlačily 

předměty z mědi. Kovové předměty v tehdejší době nebyly k praktickému vyuţití prostého 

člověka, ale značily moc a bohatství.  Z tohoto období se také dochovaly nejstarší zlaté 

předměty a ozdoby. Drahokamy se v těchto dobách netěšily významnějšímu uznání a jejich 

těţba byla prozatím potlačena. Za opravdové ceniny se povaţovaly předměty, vzniklé 

novou „technologií“ (internet 2). Na obrázku č. 2. Vidíme bronzový náramek z doby 

laténské (3. – 2. stol. př.n.l.), nalezený na Kolínsku, u města Ohaře v roce 2008.  

 

Obr. č. 2 - Bronzový náramek z doby laténské (internet 4) 

 

2.2.3. Doba železná 

Samotný název období nám říká, ţe nejpodstatnějším prvkem bylo ţelezo. 

Archeologické nálezy dokládají, ţe jiţ staří Egypťané znali tajemství tavby a těţby 

ţelezných rud, nacházejících se na povrchu. Z období kolem 3000 aţ 2000 let př.n.l. 

z oblasti Malé Asie a Mezopotámie bylo nalezeno největší mnoţství zlatých a ţelezných 

předmětů. Na naše území bylo ţelezo a jeho těţba přenesena aţ s příchodem Keltů, kteří 

znali pradávné způsoby jeho zpracování a tavení. A byli to také Keltové, kteří poprvé na 
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našem území začali razit jak stříbrné, tak zlaté mince. Zlato i stříbro byly na našem území 

poměrně rozsáhlými prvky a jejich rudy se nejprve také těţily na povrchu, přesněji se 

sbíraly nebo rýţovaly v poryvech řek, v hlubokých korytech potoků a v úvalech. 

Zlatonosný sediment byl proplavován na rýţovnických splavech a zlatinky byly 

zachycovány na konopných vláknech nebo kůţích, coţ jsou metody pouţívané i o více neţ 

tisíc let později. Je známo i dobývání štolami a šachticemi (Morávek et al., 1992). Na 

obrázku č. 3 vidíme ţelezný náramek, který pochází ze starší doby ţelezné, zvané téţ doba 

halštatská.  

 

Obr. č. 3 - Ţelezný náramek z doby halštatské (internet 5) 

2.2.4. Využití drahých kamenů do 12. století 

V tomto období probíhalo tzv. stěhování národů, při čemţ naše území osidlovaly 

slovanské kmeny. Znamenalo to značný úpadek v těţbě rudy a výroby kovů. Ţelezo se 

stalo oblíbeným kovem aţ po odchodu Keltů v období Velkomoravské říše (822 - 906). 

Technologické znalosti jiţ umoţňovaly tavení bohatě ţelezných rud - hematit a magnetit. 

Těţba ostatních kovů byla potlačena, ale jiţ na přelomu 11. a 12. století bylo znovu 

obnoveno rýţování zlata. Co se týče stříbra, o jeho těţbě na našem území nemáme 

historické doklady. První stříbrné mince (denáry), nalezené u nás, pravděpodobně 

nepocházely z našich lokalit. Předpokládá se, ţe teprve na konci 11. století se u nás 

nepatrně rozšířila těţba stříbra, ale nebyla příliš významná. V 10. století byl rozšířeným a 

oblíbeným kovem cín. Z cínu se vyráběly hlavně kuchyňské nádoby a také se vyuţíval pro 

výrobu bronzu. Také existují doklady o jeho exportu do Evropy (internet 2). 
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2.2.5. Období mezi 13. a 14. století 

Vrcholný středověk byl pro naši zemi velmi důleţitým obdobím. Docházelo 

k rozšiřování českého území, byla zaloţena univerzita a došlo k reformě v mincovnictví. 

V tomto období těţba kovů přispěla k samotnému rozvoji společnosti. Ve 13. století byla 

nalezena stříbronosná rudní ţíla v okolí Jihlavy a tento nález sem přilákal horníky, 

řemeslníky a obchodníky. V krátké době se Jihlava stala nejvýznamnějším městem. Zde 

také vznikl první horní zákoník u nás (1249). Sláva města ale netrvala příliš dlouho. První 

zkázou bylo zemětřesení, které město značně poškodilo (14. století) a následné povodně 

zatopily většinu důlních děl.  

V této době bylo nalezeno téţ loţisko stříbrné rudy v Kutné hoře. Situace je podobná 

jako u Jihlavy. Také je zaznamenán nárůst obyvatel a rozmach města. Kutná Hora pak byla 

vyhlášena Královským městem a je to druhé nejlidnatější město. Zde byl vydán druhý 

zákoník- Ius regale montanorum (rok 1300).  

Zlato bylo v této době rozšířeným kovem a Čechy byly jeho vývozcem, ale jeho 

povrchová těţba byla nevýnosná. Na konci 13. století byla jiţ vyčerpána naleziště 

povrchového sběru a to byl důvod k přechodu na hlubinnou těţbu (Majer, 2004).  

Pokračovalo se i nadále v těţbě cínu a ţeleza. Při dolování se horníci setkávali také 

s rudami jiných kovů (např. olovo, zinek, wolfram, měď), ovšem kvůli neznalostem jejich 

úpravy tyto kovy nenašly uplatnění. Jedině olovo se vyuţívalo. To se pouţívalo pro 

předměty běţné potřeby a také se vyuţívalo při tavení stříbrných rud. Toto období je také 

bohaté na rozvoj keramiky a sklářského průmyslu. V oblibě je stavební kámen, cihlářské 

výrobky, ozdobné kameny a především stoupá zájem o drahé kameny (internet 2). 

2.2.6. Období 15. a 16. století 

Toto období bylo pro naši zemi velmi zlomové. V polovině 15. století se u nás udály 

husitské boje a následkem moru ubývalo obyvatel a města chátrala. Docházelo také 

k plenění bohatých báňských měst, opuštění důlních děl a zasypání štol. Těţba tedy 

upadala, ale co se týkalo stříbra, Kutná Hora byla stále střediskem těţby. K dalšímu rozvoji 

báňské techniky došlo aţ na konci 15. století (Majer, 2004). 

Dalším městem, kde se těţilo stříbro, byl Jáchymov. I zde se opakovala historie, 

stejně jako u Jihlavy a Kutné hory, i Jáchymov pocítil nával horníků a dělníků s nálezem 

stříbronosné ţíly (stříbrná horečka). Jediným rozdílem mezi Jáchymovem a ostatními 
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„stříbrnými“ městy je, ţe zde působil slavný lékař, metalurg a přírodovědec Georgius 

Agricola. Ten napsal několik známých děl, jako například De natura fossilium (O povaze 

nerostů), De re metalica libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví) a mnohé další. 

Jako první Agricola popisuje detailně práci horníků, stroje, nástroje a technologii.  

V období novověku se rozrůstají i mnohá další hornická města, kde se těţilo 

především stříbro (Ratibořské Hory, Český Krumlov, Stříbrné Hory aj.). Zato těţba zlata 

byla zcela zanedbána. Z ostatních rud se opět těţilo ţelezo a téţ manganové rudy (v okolí 

Horní blatné a Krušných hor). Cín byl vyváţen do zemí západoevropských (Majer, 2004) 

Dalšími kovy, které se těšily oblibě v těţbě, byly například olovo (které se pouţívalo 

pro kovovýrobu), dále pak měď, bismut, kobalt, arsen (okolí Jáchymova, pouţívaly se pro 

výrobu barev a emailů). Velmi oblíbenými se v 16. stol. staly drahé kameny. Agricola 

popisuje ve svém díle i těţbu českého granátu (pyrop - okolí Litoměřic). Také se rozšířil 

sběr olivínů v okolí Semil a sběr safírů a zirkonů z říčních náplavů (internet 2). 

2.2.7. Období od 17. století až po dnešek 

V této době byla potlačena těţba z důvodů třicetileté války. Na našem území se stále 

těţilo stříbro, jeţ bylo mincovním kovem. Situace u zlata se nezměnila, stále se rýţovalo 

v náplavech a pokusy o obnovení těţby se nezdařily. Těţba cínu a mědi byla také nestálá, 

spíše jejich těţba klesala. Naopak olovo bylo kovem ţádaným. Z barevných kovů byly 

oblíbené kobalt, bizmut a arzén. Tyto kovy se těţily na hydrotermálních ţilách v okolí 

Jáchymova a Horní Blatné. Stále rostla produkce ţeleza, aţ do 19. století. Od 19. stol. se 

zvyšoval zájem o drahé kameny a také drahé kovy, především o zlato (Zlatodůl Roudný u 

Vlašimi). Stříbrné doly se začaly orientovat na těţbu ostatních kovů (olova, kobaltu, uranu 

a niklu). Jediným producentem stříbra se stal příbramský revír (v roce 1875 zde jako první 

na světě dosáhli svislé hloubky 1000 m). Měď a cín opět upadaly a jejich rudy se těţily 

spíše jako vedlejší produkt. V druhé polovině 19. stol. se zvyšuje produkce zinku a jiných 

známých kovů, pro které dříve nebylo vyuţití. Například antimonové rudy, rtuť, kobalt, 

nikl, bismut, wolfram aj. Převládala také těţba uranu (od roku 1853 v Jáchymově), který se 

vyuţíval pro výrobu keramiky a pro sklářský průmysl (Majer, 2004). 

2.3. Uměle vytvořené drahokamy a imitace 

Drahé kameny jsou nedostatkovým zboţím a vyznačují bohatství a postavení ve 

společnosti. Z tohoto důvodu se často drahokamy nahrazovaly za méně hodnotné. 
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Napodobování drahokamů bylo známo jiţ za dávných dob, například v Orientu se 

falšováním kamenů ţivily stovky nepoctivých obchodníků. Jiţ tehdy se pouţívaly způsoby 

napodobování, jako je například slepování kousků kamenů (dublety), podmalování a 

podloţení, kvůli zvýšení lesku a barvy, nebo dokonce měnily kameny za skleněné 

náhraţky. Primitivním návodem, jak rozpoznat drahý kámen od falešného je dát si jej do 

úst. Drahokamy vyvolávají v ústech pocit chladu a náhraţky nikoli. V dnešní době se ve 

šperkařství pouţívají skleněné náhraţky kusově, nebo částečně. Nahrazovat lze také 

levnější variantou ozdobného kamene, syntetickým kamenem nebo kombinací drahého 

kamene s levnější variantou (Bouška, Kouřimský, 1976). 

Synteticky vyrobené drahokamy nebo imitace slouţí především pro technické 

účely. Nejčastěji imitovaným kamenem je diamant. Hojně se pouţíval a pouţívá čirý topaz 

nebo korund (také syntetický spinel). Často je nahrazován také malými kousky křišťálu, 

pouţívanými do prstenů. V dnešní době se také pouţívá nová dokonalejší imitace 

diamantu, výhodnější neţ samotná náhrada leukosafírem. Je to čirý syntetický yttritohlinitý 

granát (známý pod zkratkou YAG). Jeho vlastnosti jsou dokonalejší neţ leukosafír, má 

vyšší index lomu a vykazuje podobnou hru barev jako diamant a jejich cena je přijatelnější 

neţ cena diamantu. První úspěšný pokus o výrobu syntetického drahokamu se uskutečnil 

v roce 1880 v Anglii a umělý diamant vznikl náhodou při výrobě výbušniny. Samotná 

výroba umělých drahokamů je vědecky, technicky i ekonomicky velmi náročná. Hromadně 

se začalo vyrábět aţ v roce 1955 ve Švédsku a později i v USA. Ani dnešní syntéza není na 

tak vyspělé úrovni, aby pokryla poptávku po technickém diamantu. Pochopitelně diamant 

není jediným kamenem, který se snaţí věda uměle vyrobit. Ve zkratce uvedu příklady 

drahokamů, které se zdařilo vyrobit pomocí syntézy. Tak například syntetická výroba 

korundu (která je v dnešní době velmi rozšířená), umělé rubíny (nahrazovány především 

růţovým nebo červeným topazem, černým fluoritem nebo červeným turmalínem, pouze 

opravdový znalec pozná rozdíl), smaragd (koncem 20. let min. století), křišťál, který se 

pouţívá jen pro praktické vyuţití a technické potřeby.  

Všechny tyto syntetické kameny jsou velice oblíbenou náhraţkou přírodních 

drahokamů, hlavně proto, ţe nové technologické postupy nám dovolují stanovit si 

podmínky vzhledu kamene, jeho barevnost a rozměry. Chemické sloţení syntetických 

kamenů je shodné s přírodními drahokamy (Bouška, Kouřimský, 1976). 
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2.3.1. Způsoby imitace 

Dublety 

Takto označujeme všechny drahokamy, které vznikly slepením či spojením dvou a 

více kusů kamenů pomocí pryskyřice. I dublety se rozlišují podle stylu slepení. 

Pravá dubleta je nejsnazší a nejpouţívanější způsob, pouţívá se z toho důvodu, aby 

se získal co největší kámen ze dvou menších částí. Obě části jsou ze stejného kamene. 

Pravé dublety se dají pouţít pouze u drahokamů, které se velmi vzácně vyskytují ve 

větších kusech, např. u diamantů, rubínů a smaragdů.  

U polopravých dublet se pouţívá jako spodní náhrada sklo nebo levnější drahý 

kámen, vrchní část je pak z pravého kamene. Označujeme jej pak jménem draţšího 

kamene. Tato náhraţka se pouţívá opět u diamantů, smaragdů a rubínů (Suda, 2004). 

U nepravých dublet se pouţívají méně cenné kameny na horní část a spodní kus 

bývá obvykle ze skla, kterému se s oblibou říká štras. Takto se s oblibou nahrazuje 

smaragd.  

Skleněné napodobeniny 

Skleněné napodobeniny měly v dřívějších letech velký úspěch. Takové náhraţky 

byly téměř dokonalou imitací, díky schopnostem sklářů se jejich barva a lom podobaly 

drahým kamenům. Jedinou nevýhodou je tvrdost skla, která je ještě niţší neţ tvrdost 

křemene. Skleněné náhraţky byly po krátkém pouţití nevzhledné a poškozené. Sklo 

speciálně určené k náhraţkám se označovalo jako štras. V dnešní době jsou skleněné 

náhraţky oblíbeným módním doplňkem a výrobky ze skla nesou název bižuterie (Bouška, 

Kouřimský, 1976). 

2.4. Zpracování drahých kamenů 

Přesto, ţe jsou drahé kameny vzácným a ojedinělým úkazem, neuţívají se ve své 

pravé přírodní podobě. V umění opracovávat kameny vynikali uţ staří Egypťané a Indové. 

Ti se tak snaţili zvýraznit jejich barvu, lesk a výjimečnost. Nejprve se upravovaly kameny 

jen povrchově, aby se odstranily jejich nepatrné vady a aby se zachovala skutečná velikost 

kamene. K převratu úpravnictví kamene došlo aţ počátkem novověku a to díky 

diamantovému prášku, pouţitého k broušení hran diamantu. Výbrusem hran se dosáhne 

světelného efektu v tom slova smyslu, ţe světlo dopadající na vybroušenou hranku se 
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odrazí zpět od spodních plošek diamantu a vystupuje opět z kamene. Tímto způsobem se 

zvýrazní lesk a popřípadě i barva kamene. Tento tzv. briliantový výbrus se pouţívá od 17. 

století nejen pro diamanty.  

V dnešní době se pouţívá jiţ po celá čtyři století stejný způsob broušení 

drahokamů. Nejde o mnoţství materiálu, které se při broušení zničí, ale prioritní je vţdy 

dokonalý tvar a celkový vzhled kamene, bez kazových částí. 

Broušení kamene  

Brusičství je téměř umělecký obor, při němţ je potřeba pevné ruky, estetického 

cítění a dostatek trpělivosti. Brusičství je děleno do tří základních skupin:  

 broušení diamantů  

 broušení ostatních průhledných drahých kamenů  

 broušení neprůhledných kamenů-polodrahokamů 

V první i druhé skupině se jedná o úpravu tvaru podle tradic a standardů. Poslední 

skupina se zabývá spíš uměleckou sférou. K tomu, abychom správně opracovali drahý 

kámen, musíme znát jeho tvrdost. Vţdy se totiţ pouţívá o stupeň tvrdší materiál, neţ je 

ten, který je broušen. Nejtvrdším materiálem k broušení je jiţ zmíněný diamantový prášek 

rozdrcených odřezků diamantu, které uţ nemají jiné vyuţití. Z přírodních materiálů se 

pouţívá také smirek (odrůda korundu), jinak je velmi oblíbený umělý korund, vyrobený 

speciálně pro tuto potřebu, stejně jako uměle vytvořený karbid křemíku - tzv. karborundum 

(Bouška, Kouřimský, 1976). 

Briliantový výbrus  

Nejznámějším způsobem opracování je briliantový výbrus. Hovoříme-li o briliantu, 

lidé se často mylně domnívají, ţe se jedná o druh minerálu či drahokamu.  Briliantový 

výbrus se aplikuje na průhledné a bezbarvé kameny a ne vţdy se jedná pouze o diamant 

(viz obrázek č. 4.) 
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Obr. č. 4 - Diamant, zbroušený do kulatého briliantového výbrusu (internet 6) 

 

K tomu, abychom diamantu či jinému broušenému kameni dali určitou přesnost a 

pravidelnost, slouţí malé hladce vybroušené plošky, tzv. fasety, anebo slabě vypouklé 

tvarované plošky, tzv. mugle. Tvary a úhly faset se volí s materiálem vţdy tak, aby co 

nejvíce vynikla barva a lesk, tedy s ohledem na index lomu světla daného kamene. Kaţdá 

z těchto vybroušených plošek má svůj specifický název. Na kaţdém celém výbrusu se 

rozeznává tzv. svršek, coţ je ta část, která je obrácená k pozorovateli a spodní část, která je 

ve styku s okrajem se nazývá rundiště. Toto jsou dva nejdůleţitější výbrusy. Dále se také 

setkáváme s názvy, jako jsou například tzv. tabulka (rovnoběţná s okrajem), závěrková 

ploška (kaleta, rovnoběţná s tabulkou, zakončuje spodek). Kaleta je velmi podstatným 

výbrusem, zvýrazňuje lesk a hru barev, a na briliantu by neměla nikdy chybět. U 

zpracování drahokamu bychom neměli zapomínat, ţe existují také různé způsoby ořezání 

samotného kamene. Vzhled a zvýraznění briliantového výbrusu závisí na obrysu 

broušeného kamene. U bezbarvých kamenů, jejichţ zástupcem je především diamant, se 

pouţívá obvykle kruhový obrys nebo mnohoúhelník, ale často je pouţito také eliptický 

tvar, čtverec nebo obdélník. Briliant se rozlišuje také podle umístění a počtu faset. Pod 

svrškem tabulky jsou vybroušeny dva či tři tvary faset, které jsou nad sebou umístěny do 

dvou nebo tří řad. Lze pak tedy hovořit o briliantu dvoj nebo trojřadém. U velkých kusů 

diamantu se dokonce dá pouţít i čtyřřadé označení.  

Routy 

Tento způsob výbrusu se řadí mezi starší metody, výbrusy se také nazývají rosety 

nebo růţice. Routy se začaly pouţívat podstatně dříve, neţ briliant, tedy jiţ v 16. století. 

Rozdíl je v jednoduchosti roset. Na kámen se vybrousí pouze svrchní část - svršek a místo 



Michaela Marková: Drahokamy v korunovačních klenotech světa 

 

2010 Stránka 20 

celé spodní části je pouze větší plocha. Fasety na svršku se tvarují do trojúhelníků do 

dvojřadu. Setkáme-li se s routou hruškovitého tvaru, označujeme ji jako brioletu nebo také 

pendlok. Toto je tzv. podvojná routa, coţ znamená, ţe kámen má svrchní i spodní část 

shodnou. 

Tabulkovec 

Tabulkovec společně se stupňovcem jsou základními brusičskými tvary, 

uznávanými mezi odborníky v tomto uměleckém směru. Jedná se stále o fasetové výbrusy, 

které se však v mnoha případech mohou kombinovat. Tabulkovec se vyznačuje 

zakončením svršku i spodku, jejichţ velikosti ploch jsou téměř stejně velké i vysoké. 

Stane-li se, ţe je spodní část tabulky větší neţ svršek, mění se tabulkovec na tzv. komolec. 

Do tohoto tvaru se brousí převáţně kameny tmavší, málo průhledné nebo zcela 

neprůhledné, aby vynikla jejich barva a lesk. Nejčastěji se tyto kameny zasazují do 

pečetních prstenů nebo k rytinám. Nejvhodnějším je jaspis, hematit, karneol nebo lapis. 

Stupňovec 

Název tohoto výbrusu je dán stupňovitým uspořádáním faset. Nejčastěji se 

pouţívají dvě řady faset. Spodek nekončí závěrkou, ale rohem a je vţdy vícestupňový neţ 

svrchní část. Přesný počet stupňů spodku není ničím omezován, ale řídí se výškou svršku a 

její sytostí. Stupňovce bývají nejčastěji čtyřhranné. V případě, ţe jsou stupňovce oválné 

nebo kulaté, pouţije se zakončení špičkami trojhranné podoby. I tento způsob výbrusu se 

můţe kombinovat s jinými styly, a to převáţně s briliantovým a tabulkovým výbrusem. 

V takových případech hovoříme o smíšeném výbrusu. Velmi často se ale pouţívá stupňový 

tvar jen na spodní část kamene a svrchní se brousí do tvaru jiţ zmíněného briliantu nebo 

tabulkovce. Kameny, které tímto způsobem nejčastěji opracováváme, jsou smaragd a 

almandin (Bouška, Kouřimský, 1976). Na obrázku č. 5 můţeme vidět základní tvary 

výbrusů a pod obrázkem je popis detailů. 
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Obr. č. 5 - Základní tvary výbrusů, fasetové brusy (internet 7) 

a) detail diamantu, vybroušeného do briliantu 

b) routa (zvaná téţ růţice) 

c) tabulkovec 

d) stupňovec 

e) mugle (nebo také čočkovec) 

 

2.4.1. Glyptika 

Tento zvláštní způsob zpracování kamene se dá pouţít téměř na všechny DK, 

většinou se však aplikuje na kameny, které mají niţší hodnotu, jako je například křišťál, 

záhněda, ametyst apod. a neprůhledné kameny, jako jsou chalcedon a hematit. 

Nejvhodnějšími jsou pak achát a onyxy, u nich je vyuţitelná jejich vrstevnatost. Glyptika 

se řadí mezi způsoby zpracování kamenů a jedná se o rytí do kamene. Rytina můţe být 

vyhloubená nebo můţe z kamene vystupovat. Pokud máme vyhloubenou rytinu, nazýváme 

ji intaglie a v případě vystouplé rytiny hovoříme o kameji. Jak intaglie, tak kameje mohou 

mít opravdovou uměleckou cenu, i kdyţ jsou to vyryty do levnějšího materiálu. Postup při 

rytí je v podstatě jednoduchý. Do stroje, podobného soustruhu, se zasazují ocelová 

kolečka, posypaná diamantovým práškem a olejem. Před samotným rytím se do tabulky na 

kameni nakreslí mosazným drátkem kresba, kterou bude rytec ztvárňovat a pak podle 

potřeby mění velikosti ocelových koleček. Umění glyptiky je známo uţ od starých 

Egypťanů, kteří byli v tomto oboru opravdový profesionálové (Bouška, Kouřimský, 1976). 

Na obrázku č. 6 vidíme glyptiku, vyřezanou do tmavého Vltavínu. Rozměry této kameje 

jsou 18,2×18,2 mm a váha je 2,74gramů. 
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Obr. č. 6 - Kamej ve Vltavínu, detail tváře (internet 8) 

 

2.5. Určování a oceňování drahokamů 

2.5.1. Určování drahých kamenů 

Určit přesně drahý kámen je dost sloţitá záleţitost. Ani odborníkům se častokrát 

nepodaří určit přesně a spolehlivě, o jaký kámen se jedná. K tomuto účelu slouţí spousta 

speciálních strojů a metod. Hlavními znaky pro určování kamenů slouţí jejich chemické    

a fyzikální sloţení. Vnitřní stavba kaţdého nerostu je rozdílná. Proto je také důleţitá pro 

určování druhu nerostu. Vlastnosti, důleţité pro určování vnitřní stavby jsou štěpnost, 

hustota, barva, lesk a optické vlastnosti, index lomu a chemické vlastnosti. Tvrdost 

kamene se stanovuje pomocí tzv. Mohsovy stupnice tvrdosti. Při stanovení hustoty se 

pouţívají jiţ méně sloţité přístroje, například váhy. Ke stanovení se pouţívají těţké 

kapaliny. Nerost, zváţený ve vzduchu se ponoří do kapaliny a tím se pak určí jeho hustota. 

Dalším určovacím prvkem je luminiscence. V tomto případě se pouţívají techniky 

zaloţené na ultrafialovém záření nebo rentgenových paprsků. Druhy nerostů rozeznáváme 

také podle jejich lesku, tedy indexu lomu světla. Průhledné jsou například diamant, křišťál, 

topaz a průsvitné například chalcedon. Čirým nerostem označujeme nerost, který je 

zároveň průhledný a bezbarvý, např. bezbarvý diamant či křišťál. Podle intenzity lesku 

nerostu jej označujeme vhodným pojmenováním. Nerost můţe mít lesk diamantový, 

kovový, skelný nebo perleťový. Optické vlastnosti lze snadno určit pomocí tzv. 

polariskopu. Nejsledovanější vlastností je disperze, coţ je schopnost nerostu lámat barevné 

sloţky bílého světla pod různým úhlem a tím rozkládat bílé sloţky na barevné spektrum. 
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Velmi sloţitě lze ověřovat syntetické drahokamy, protoţe mají stejné fyzikální i chemické 

vlastnosti. Právě z tohoto důvodu je potřeba ověřovat růstové vrstvičky a samotný způsob 

růstu krystalu. U syntetických kamenů je růst tvořen obloukovitou rovinou a u přírodních 

krystalovou (Suda, 2004). 

2.5.2. Oceňování drahých kamenů 

Samotnou cenu drahokamu určuje mnoho hledisek, např. dosaţitelnost loţisek, 

dostupnost na trhu, vzácnost výskytu v přírodě, sociální a politické poměry, módní trendy  

a mnoho dalších. Jedinou skutečně neměnnou vlastností drahokamů je jejich odolnost vůči 

mechanickému a chemickému poškození. Ostatní podléhají vlivům módy či obliby. 

Vysoká cena drahokamu je dána především jejich výjimečností a vzácností nálezu. 

Exkluzivita a také cena drahokamu se uměle udrţuje tím způsobem, ţe se na trh neuvolní 

všechny dostupné a vytěţené kusy drahých kamenů. Jejich cena by totiţ v okamţiku 

snadné dostupnosti na trhu velmi podstatně klesla. Pokles cen i těch nejvzácnějších 

kamenů můţe způsobit také syntetická výroba. Dokonalým příkladem je korund nebo 

diamant, také safír či rubín. Vysoký zájem o syntetické drahokamy je zapříčiněn tím, ţe 

uměle vytvořené kameny jsou na rozdíl od těch přírodních dokonale tvarované a mnohem 

krásnější. Dnes však známe dokonalé metody k rozeznávání přírodních a umělých 

drahokamů, proto se cena přírodních kamenů vyšplhala opět nahoru a jiţ neklesá ani při 

masové výrobě syntetických smaragdů. 

Jiţ ve středověku se zaznamenal pokles zájmu o méně hodnotné druhy kamenů, 

jako byl achát a další. Do popředí se dostaly diamant, smaragd, rubín a safír. Stejná 

byrokracie mezi kameny platí i dnes. Ve 13. století byly nejvýznamnějšími obchodními 

cestami, které vedou přímo z nalezišť, Bagdád a Káhira a z této doby máme také písemné 

záznamy o cenách kamenů. Ceny velkých rubínů tehdy odpovídaly stonásobku ceny zlata. 

Opracované i surové kameny se prodávaly na váhu a u cennějších kusů se pouţívala 

zvláštní váhová jednotka - karát. 

Karát nebyl mezinárodně uznávanou jednou pro váţení drahých kamenů. Jeho 

hodnota se pohybovala mezi 0,197g a 0,216g. Tyto rozdíly byly způsobeny tím, ţe karát 

nebyl všude stejný. Ve Francii se například pouţívala jako jednotka váţení drahokamů 

unce, která měla hodnotu asi 144 karátů. Teprve v roce 1907 byl zaveden tzv. metrický 

karát, který má přesně 0,200 gramu a tato hodnota se uţívá dodnes. Jako mezinárodní 
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jednotka se však zapsal do povědomí lidí aţ v polovině dvacátých let. Dělí se podle 

desetinné soustavy na desetiny a setiny. Tento metrický karát jiţ lze poměrně snadno 

kontrolovat, protoţe drahokamy můţeme váţit na normálních gramových závaţích. 

Drahé kameny ovšem nejsou jedinou cenností, kterou můţeme váţit a hodnotit na 

karáty. Také se pouţívá k vyjádření ryzosti zlata a slitin, avšak tento karát nemá s karátem, 

uţívaným na drahokamu nic společného. Karát zlata znamená jednu čtyřiadvacetinu 

(1/24) celkové hmotnosti kovu, proto je čtyřiadvaceti karátové zlato opravdu čistě ryzí (má 

24 karátů z 24). Dále pak máme čtrnáctikarátové zlato, které obsahuje čtrnáct 

čtyřiadvacetin ryzího zlata a deset čtyřiadvacetin příměsi, coţ bývá nejčastěji stříbro či 

měď (Bouška, Kouřimský, 1976). 

3. Korunovační klenoty-jejich využití od dob minulých 
po současnost 

3.1. Drahé kovy v korunovačních klenotech 

Je známo, ţe korunovační klenoty či jiné cennosti, v nichţ jsou usazeny 

drahokamy, nejsou tvořeny právě jen drahými kameny. Je to celá soustava cenin, ať uţ 

máme na mysli kámen nebo kov. Nejčastějšími a nejoblíbenějšími kovy, pouţívanými 

k usazení drahokamů jsou zlato, stříbro a platina. Tyto kovy jsou vzácné a stejně ţádané, 

jako kameny, jeţ jsou do nich sázeny.  

3.1.1. Zlato 

Vědecky uznávaný název tohoto kovu je aurum, původně rex metallorum. Tento 

prvek v přírodním stavu v sobě nese často i jiné kovy, coţ je převáţně stříbro. Pokud zlato 

obsahuje více jak 20% stříbra, přechází tento kov v tzv. elektrum. Zlato samozřejmě 

obsahuje i jiné kovy. Můţe to být například ţelezo, měď, paládium či vizmut. Jednotlivé 

krystaly zlata jsou samy o sobě dosti nedokonalé, často jsou zrna i bez krystalového 

omezení. V náplavech se zlato vyskytuje především v šupinkách, kterým se říká zlatěnky, 

také se objevují plíšky, zrnka či valounky. Valounům zlata se také říká nugget, největší byl 

nalezen v roce 1851 v Chille a váţil 153 kilogramů. Rýţované zlato má mnohem větší 

ryzost neţ dolované, coţ je dáno především tím, ţe v náplavech řek se postupem času ze 

zlatěnek vylouhuje stříbro a zbylé zlato tím získává vyšší ryzost. Nejčistší a naprosto ryzí 

zlato je 24karátové a je skladováno v tzv. zlatých prutech, jako čistý mincovní kov. Ve 
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šperkařství se pouţívá zlato 14karátové, coţ v praxi znamená, ţe obsahuje 14 dílů zlata a 

10 dílů mědi. Zlato je velmi dobře taţné a kujné, proto se pouţívá nejen k výrobě drahých 

šperků, ale také se natahuje do zlatých nití, které se pouţívají vyšívání přepychových a 

honosných rouch, oblíbených u panovníků i vysoce stavěných církevních hodnostářů. Zlato 

je téměř všestranný kov. Jeho vlastností se vyuţívá také ve zdravotnictví, ať uţ ve 

stomatologii nebo ortopedii, dále také k výrobě luxusních porcelánových předmětů, 

v elektronice a také je důleţitým technickým kovem.  

Obrovská naleziště zlata byla v Egyptě, jiţ za dávných dob. Zlato, dolované 

v těchto oblastech mělo mnoho příměsí, včetně tehdy velmi vzácného stříbra. Největší 

mnoţství zlata se vyskytovalo v Jiţní Americe, Indii, na Aljašce, na Sibiři, v Austrálii a 

samozřejmě v Africe. Menší mnoţství výskytu bylo v Evropě a také na území České 

republiky (Suda, 2004). 

3.1.2. Stříbro 

Dalším velmi významným kovem jak ve šperkařství, tak i v jiných oborech je 

stříbro. Vědecký název pro tento kov je argentum, z řeckého argoiros - bílý kov. V přírodě 

se tento kov vyskytuje jen vzácně v krystalické formě, častější je výskyt v podobě drátků, 

plátků, prutů a někdy i hrud. Často se vyskytuje ve sloučeninách olova, mědi, zinkem a 

arzenem. Zajímavostí je, ţe stříbro obsahuje také mořská sůl a sopečný popel. Stříbro 

velice rychle ztrácí svůj lesk a musí se proto cídit, ale i tak se tohoto kovu vyuţívalo jiţ za 

dávných dob, jako platidla nebo ozdobných předmětů a dokonce se ho uţívalo i ke 

zhotovování stolního nádobí. Dnes se stříbra uţívá například v elektrotechnice, díky jeho 

vodivým vlastnostem, také se z něj vyrábějí umělecké předměty, příbory, slouţí k výrobě 

slitin a jubilejních mincí, vyuţívá se pro lékařské účely, pro foto průmysl a chemický 

průmysl. Přestoţe je jeho cena podstatně niţší neţ cena zlata, jsou stříbrné předměty velmi 

těţko dostupné široké veřejnosti. V České republice bylo stříbro těţeno na Kutnohorsku, 

Jáchymovsku, Příbramsku a na Jihlavsku. Ve světě to pak byla Střední a Jiţní Amerika, na 

území dnešní USA, Kanada, Indie, Rusko, ale také na území Afriky a Austrálie (Suda, 

2004). 

3.1.3. Platina 

Platina byla odpradávna mylně povaţována za stříbro. I její název byl odvozen od 

španělského slova plata, coţ v překladu také znamená stříbro. V přírodě se vyskytuje jen 
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vzácně v krystalech, valounech nebo v nepravidelných masách. Platina se vyskytuje jako 

ryzí kov, ale vţdy obsahuje příměsi ţeleza, iridia, osmia, niklu, mědi, zlata aj. Jejích 

vlastností se vyuţívá především v klenotnictví, elektrotechnice, lékařství a také 

samozřejmě v chemii, kde se vyuţívá jejích katalytických vlastností a schopnosti pohlcovat 

plynný vodík.  

Nejbohatší a největší světová naleziště jsou v Jiţní Africe, především se těţí 

v Bushweldském komplexu v JAR a Zimbabwe. Dále také dlouholetá těţba v Rusku (Ural) 

a v Nevjansku, kde byl v roce 1912 nalezen největší nugget platiny, který váţil 

12kilogramů.  Menší loţiska jsou na území USA, Aljašce, v Nevadě, v Kanadě a mnoha 

dalších zemích (Ďuďa, Rejl, 2001). 

3.2. Drahokamy v korunovačních klenotech 

Ve všech klenotech na světě se vyskytuje nejméně jeden vzácný a drahý kámen. 

Některé jsou méně vzácné, jiné více, ale jedno mají společné – jsou jedinečné. Těţba nebo 

i povrchový sběr těchto kamenů bývá občas velmi sloţitým úkolem a to nejen 

ekonomickým, společenským a politickým.  

3.2.1. Diamant 

Diamant patří k těm nejvzácnějším a nejcennějším nerostům a to díky jeho 

fyzikálním vlastnostem. Jeho název pochází z řeckého adamas, coţ znamená 

nepřemoţitelný. Je znám jiţ z nejstarších dob a pověsti o jeho kráse a jedinečnosti se 

dochovaly dodnes. V přírodě se diamant nachází v náplavech v podobě zrn a zaoblených 

osmistěnů. Jeho matečnou horninou bývají tmavé vyvřeliny, ale v převáţné většině případů 

se nepodaří tuto původní horninu zjistit. Diamant je nestálou modifikací uhlíku, jeho 

krystalová soustava je krychlová a má největší moţnou tvrdost (podle Mohsovi stupnice 

tvrdosti). Barva je u diamantů různá, a čím sytější, tím je kámen vzácnější. Jsou i odrůdy 

diamantu, jejichţ barva je naprosto odlišná. Například tzv. bort je zrnitý aţ krystalický 

agregát, šedý aţ šedočerný, belasa je tmavě zbarvený, paprsčitě uspořádaný kulovitý 

agregát diamantů, pocházejících z Brazílie a karbonado jsou celistvé aţ zrnité agregáty, 

které mají hnědočernou aţ černou barvu a podobají se kamenouhelnému koksu. Diamant 

jakékoli barvy snadno rozpoznáme podle jeho vysokého lomu světla, coţ u levných 

náhraţek nepozorujeme. Zajímavou vlastností diamantů je jejich nesmáčivost vodou, coţ 

v praxi znamená, ţe se samy nalepí na vrstvu tuku, kterým jsou vymazána dna sběrných 
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nádob. Nejčastějšími společníky diamantů jsou olivíny, pyroxeny, pyrop, magnetovec, 

hematit aj. Diamanty i jejich agregáty se vyuţívají převáţně v klenotnictví, ale také pro 

řezné a brusné nástroje.  

Vzácná naleziště diamantů zarostlých do své matečné horniny známe pouze čtyři. 

Jsou to naleziště v Kimberley v JAR, kde jsou diamanty v olivínovci, tzv. kimberlitu. Toto 

naleziště je nejstarší a nejznámější. Dalším, tedy druhým nalezištěm jsou loţiska v okolí 

povodí řeky Viljuj na Sibiři. Později bylo nalezeno loţisko diamantů v kimberlitu v Sieře 

Leoně v Africe a ještě později také v Indii, kde je asi nejvýznamnější naleziště ve světě. 

Odsud pocházejí největší a nejstarší kusy diamantů. Velmi známá loţiska jsou také 

v Angole, Tanzanii, Ghaně a na západním pobřeţí Afriky (Suda, 2004). 

3.2.2. Korund 

Téţ rubín či safír, je velmi vyhledávaným nerostem díky své vysoké tvrdosti. 

V přírodě bývá kusový nebo zrnitý, kameny jsou obvykle broušeny do tvaru briliantu a 

zasazeny do zlata nebo platiny. Korund je vyhledávaný hlavně kvůli svým drahokamovým 

odrůdám, především rubínu barvy „holubí krve“ (naleziště na Srí Lance, v Barmě a 

Thajsku) a také je oblíbený modrý safír, téţ těţený na Srí Lance a v Thajsku. Také se 

vyskytují i jiné odrůdy korundu, například leukosafír, který je dokonale čirý a pouţívá se 

k imitaci diamantu nebo ţlutý či fialový korund. Safíry se ze všech nalézaných odrůd 

nacházejí ve větších kusech, a proto zdaleka nedosahují ceny rubínů nebo jiných odrůd. 

Dnes se korund vyrábí synteticky a pouţívá se i jako náhrada přírodních drahých kamenů i 

k technickým účelům (Suda, 2004). 

3.2.3. Rubelit 

Tento kámen byl do Evropy dovezen v 18. stol. ze Srí Lanky (dříve Cejlon) a od té 

doby je to nejpouţívanější drahý kámen ze skupiny turmalínů. Jeho název pochází ze slova 

turemali, coţ znamená minerál či drahokam. Často býval mylně označován za rubín. 

Holandské pojmenování pro turmalín byl „cejlonský magnet“ a tento název vycházel 

z jeho schopnosti elektrizovat a přitahovat popel. Proto se také vyuţíval k čištění komínů. 

Velmi oblíbené a vzácné jsou odrůdy růţové a malinové barvy a toto zabarvení je dáno 

příměsí manganu, stejně jako u jiných minerálů. Často bývá nahrazen syntetickým 

spinelem, sklem nebo korundem. Za nejvýznamnější naleziště se pokládají Brazílie (Minas 
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Gerais), USA (Kalifornie) a Rusko, kde se také tyto rubelity nazývají sibirity (Fortuna 

Print, 2004). 

3.2.4. Topaz 

Barva tohoto kamene je různá. Známe topaz ţlutý, modrý, růţový, zelený, fialový a 

mnohé z nich jsou čiré a průzračné. Kámen je nazýván podle ostrova Topazos v Rudém 

moři a v přírodě se vyskytuje kusově nebo v zrnech či zrnitých agregátech. Největší se 

našel v Norsku a váţil přes 80kilogramů. Známá naleziště jsou v Brazílii a Uralu, kde se 

nalezly topazy barvy medově ţluté aţ červené a modré. U nás v České republice se topazy 

vyskytují nejvíce na cínovcových ţilách v Krušných horách (Suda, 2004). 

3.2.5. Smaragd 

Název berylu nebo li smaragdu vyplynul z řeckého berullos a jeho barva je také 

vţdy různá. Také díky svým jemným odstínům barev jsou všechny odrůdy berylu velmi 

oblíbené a vyhledávané drahokamy. Cena dokonalého, sytě zeleného a neporušeného 

smaragdu je často mnohem větší neţ cena diamantu. Barva je zapříčiněna přimíseným 

kysličníkem (oxidem) chromitým. Beryl se nejčastěji vyskytuje v ţulových pegmatitech 

společně s topazem, fluoritem, turmalínem a dalšími nerosty. V dnešní době pochází velká 

část produkce berylu z Kolumbie, odkud jsou nejkrásnější drahokamové smaragdy. V USA 

se nalezly vůbec největší sloupce berylu v pegmatitu, měřily 6 m a jejich tloušťka byla 1m. 

Pro tvarování berylu se pouţívá smaragdový výbrus (stupňovec). Dalšími odrůdami berylu 

jsou například ţlutý a ţlutozelený zlatý beryl (heliodor), růţový morganit nebo světle 

modrý akvamarín a pro tyto odrůdy se často volí také briliantový výbrus (Ďuďa, Rejl, 

2001). 

3.2.6. Spinel 

Název pochází z řeckého spinos, coţ znamená jiskra. Stejně jako výše uvedené 

drahokamy má také tvrdost 8 a barva je také vţdy různá. Známe spinel namodrale růţový, 

růţový, červený, zelený, ţlutavý či hnědočerný. Jejich barva je dána příměsí ţeleza a 

chromu, přičemţ chrom udává červené zabarvení, ţelezo modravé a hnědočervené.  

Vyskytuje se společně s korundem, jemuţ je chemicky velmi podobný. V přírodě se 

vyskytuje v podobě valounků nebo zrnek, občas také kusový, nachází se v náplavech, 

z nichţ se také těţí. Bohatá naleziště se vyskytují na Srí Lance, v Brazílii a téţ v Barmě. 

Největším nalezeným kusem byl spinel v hodnotě 400 karátů v Diamantovém fondu 
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Ruska. Další spinel červené barvy je zasazen v anglické koruně a menší kusy, také červené 

barvy jsou i ve Svatováclavské koruně (Suda, 2004). 

3.3. Nejvzácnější drahokamy světa 

3.3.1. Hvězda Afriky 

Tento kus diamantu se svými 530,20 karáty je největším broušeným diamantem na 

světě. Je vsazen do královského ţezla a je součástí anglických královských korunovačních 

klenot. Hvězda je vybroušena do hruškovitého tvaru se 74mi fasetami. Cullinan - největší 

kdy nalezený diamantový krystal, ze kterého je Hvězda Afriky odříznuta, byl nalezen 

v roce 1095 v Jiţní Africe (Transvaal, důl Premier) (internet 9). Na obrázku č.6 je zobrazen 

diamant Hvězda Afriky jiţ po opracování. 

 

Obr. č. 7 - Hvězda Afriky (internet 10) 

            

3.3.2. Excelsior  

Kámen obrovské hodnoty, vysoké čistoty a modrobílé barvy, byl nalezen v JAR 

dělníkem, který jej vyhodil spolu se štěrkem v domnění, ţe se nejedná o vzácnost. 

Excelsior je druhým největším kamenem a díky svým nepravidelnostem jej bylo moţno 

nařezat na 21 leštěných menších kamenů a i z těchto menších kamenů měl největší z nich 

váhu 69,80 karátů. Na obrázku č. 8 je diamant Excelsior v surovém stavu (internet 9). 
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Obr. č. 8 - Diamant Excelsior v surovém stavu (internet 11) 

 

3.3.3. Velký mogul (magnát) 

Třetí světově největší nalezený kus drahokamu byl nalezen v Indii a v době jeho 

objevení v surovém stavu měl váhu asi 790 karátů a zdobil trůn Šejka Nadir Šacha. Po 

vybroušení do rozety měl hmotnost asi 279 karátů a pak náhle zmizel. V dnešní době není 

známo, zda stále existuje jako jeden kus. Kolem roku 1750 se však objevil další diamant 

Orlov, velmi podobný Velkému mogulu, rozdíl byl jen ve váze. V surovém stavu tento 

nový diamant váţil asi 400 karátů a následně byl vybroušen do váhy 199,6 karátu. Nyní 

zdobí ruské císařské ţezlo, jeţ je uloţeno v Diamantovém fondu Ruska. Často se stávalo, 

ţe si jej lidé pletli s jinými slavnými velkými diamanty, nejčastěji pak s kamenem zvaným 

Orlov, jenţ je také modro - červeným broušeným diamantem (internet 12). 

3.3.4. Koh-i-noor 

Téţ se nazývá Koh-i-nur, v překladu tento název znamená „Hora světla“ a původní 

váha tohoto kusu diamantu je 186 karátů. V dnešní době je jiţ zbroušen na 108,9 karátů do 

tvaru kapky a je součástí britských korunovačních klenot. Kámen je nejdelším jedincem ze 

všech slavných nalezených diamantů na světě. Údajně byl nalezen v náplavech řeky 

Godávar před čtyřmi tisíci lety a byl majetkem indických šáhu a později Peršanů. 

(internet 4). Na obrázku č. 9 je zobrazen kámen Hora světla (internet 13). 
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Obr. č. 9 - Koh-i-noor (internet 14) 

3.3.5. Diamant Naděje  

Tento diamant pochází z také z Indie a podle známých pověstí nosí tento indigově 

modrý kámen svým majitelům neštěstí. Podle legendy byl ukraden ze sochy bohyně Ráma 

Síty a kněz, který jej ukradl, byl umučen a zemřel strašlivou smrtí. Následně byl diamant 

odvezen do Evropy, kde se dostal do rukou panovníka Ludvíka XIV. Zde panovníkův 

klenotník kámen obrousil z původních 112,5 karátů na pouhých 67. V současnosti je 

kámen zbroušen na 45,52 karátů, má cenu asi čtvrt miliardy amerických dolarů a je 

umístěn v Smithsonian Institute ve Washingtonu D. C. (internet 5). Na obrázku č. 10 

vidíme diamant Hope, vsazený do šperku z platiny. Okolo diamantu Naděje je pak dále 

vsazeno ještě 16 bílých diamantů, zbroušených do slziček a polštářků. Řetízek je posázen 

45 menšími kusy (internet 15). 

 

Obr. č. 10 - Diamant Hope v platinovém náhrdelníku (internet 16) 

 

3.3.6. Vltavíny a meteority 

Vltavíny jsou tajemné kameny z toho důvodu, ţe dlouho nebyl znám jejich původ a 

podmínky vzniku. Název Vltavín vyplynul z místa nálezu prvních kamenů, řeky Vltavy. 

Jsou známy také pod názvem moldavit. Jsou to vlastně přírodní křemičitanová skla, zelená 
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nebo hnědavě zelená, která se však podstatně liší od skel umělých nebo sopečných. 

Vznikly pravděpodobně dopadem velkého meteoritu na zemský povrch, kde došlo k tavení 

nejsvrchnějších vrstev zemského povrchu. Proto je pro tyto kameny typické jejich 

povrchové členění, bývají často přirovnávány ke kůře stromů nebo k tvaru sušeného ovoce. 

Vytvarovány jsou tyto kameny převáţně do tvarů koulí, disků, kapek či oválů, ale mohou 

být i zcela beztvaré. Některé kousky kamenů vykazují stopy různotvarého zaoblení, coţ je 

způsobeno průletem zemské atmosféry. Vltavíny se pouţívají hlavně ve své přírodní formě 

a vyhledávané jsou nejen díky své tajemnosti, ale také kvůli své barvě, průhlednosti a 

charakteristickým vlastnostem (Suda, 2004). Na obrázku č. 11 vidíme Vltavín o velikosti 

4×2 cm, nalezený v oblasti Koroseky (1983). 

 

Obr. č. 11 - Zelený Vltavín, velikost 4×2cm (internet 17) 

 

3.4. Význam Královské korunovace 

Korunovace sama o sobě je zvláštní ceremoniál, při kterém se předává do rukou 

korunované osoby naprostá moc nad zemí a pravomocné výsady panovníka. V panovnické 

monarchii tuto moc získává nejstarší syn podle zákonů dědičnosti. Znamením této 

obrovské moci je především koruna, ostatní klenoty jsou méně podstatné. Naučný slovník 

o korunovaci říká: „Korunovace je slavnostní uvedení panovníka k moci obřadným a 

symbolickým posazením koruny na hlavu, v křesťanském světě spojená s pomazáním 

posvěceným olejem“ (Boněk, Boněk, 2006).  

Ale je potřeba říci, ţe korunovace byla zpočátku jen úkonem, který oficiálně 

označoval krále. Celý tento obřad si přivlastnila církev, jako duchovní symbol. 
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Korunováním krále získal vyšší postavení nejen panovník, ale také biskup povýšil na 

účastníka duchovního úřadu a král byl povaţován za ochránce církve.  

Ve starých dějinách nebyla koruna tím nejdůleţitějším prvkem korunovace. Bylo 

jím Svaté kopí. Teprve od 13. století se hlavním artefaktem stala koruna.  

4. Nejznámější panovnické insignie světa 

4.1. Velká Británie 

Velmi podstatný vzestup pocítila Anglie v době baroka. V této době vzrostl vliv 

absolutistických monarchií a to nejen v Anglii, ale také především ve Francii, kde vládl 

Ludvík XIV., Švédsku, Rusku a mnoha jiných zemích. Ovšem Anglie měla opravdu 

velmocenské postavení. V roce 1660 byla znovu obnovena monarchie Stuartovců a v roce 

1707 se k Anglii připojilo i Skotsko. Od tohoto roku nebyl jiţ oficiální název Anglie, ale 

Velká Británie. V této době se evropští vládcové snaţili vytvořit nové, skvostné a 

jedinečné korunovační klenoty, ovšem výsledek byl spíše opačný. Namísto jedinečných 

insignií vznikaly napodobeniny francouzských prvků. Typické byly především koruny 

s osmi esovitě prohnutými oblouky, pravidelně vyrůstajícími ze zlaté obruče koruny a 

spojujícími se ve vrchol. Právě tyto prvky zavedl vládnoucí panovník Francie Jindřich IV. 

Navarrský. A právě tento typ koruny je charakteristický pro období baroka. Všichni 

následující panovníci ji pouţívali. Dnes jsou zachovány nejcennější kousky korunovačních 

klenot v Londýně v Toweru a řadí se sem například Velký státní meč, Koruna a Hůl Sv. 

Eduarda, Panovníkovo jablko, Královské ţezlo s kříţem, Zlaté ostruhy a Diadém. Některé 

předměty sem přidávali panovníci z pozdějších období. V následujícím odstavci se zmíním 

pouze o insigniích, pouţívaných čistě jen při korunovaci. 

 

Anglické korunovační klenoty 

Původní staré korunovační klenoty byly v době Občanské války v roce 1642 

zničeny a proto v 17. století vznikaly nové insignie. Tehdy vládnoucí člen Stuartovců, 

Karel II., dal zhotovit rozsáhlý soubor korunovačních insignií, které se poté pouţívaly aţ 

do korunovace Královny Alţběty roku 1953. Samotná korunovace probíhala velmi 

vznešeně. Králi byly předány předměty, které symbolizovaly jeho pravomoci a také 

povinnosti vůči poddaným a státu. Mezi tyto předměty se řadily například tři meče, které 
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značily předpoklady, které Král musí mít - milost, světskou spravedlnost a duchovní 

spravedlnost. Kaţdý z těchto mečů byl zasazen do stejných pochev, ale lišily se svým 

ostřím. Dále také při ceremoniálu nesli osobní meč panovníka a Hůl Sv. Eduarda (dlouhé 

ţezlo s koulí a velkým kříţem). Po pomazání a oblečení panovníka do roucha a tuniky 

následovalo předání Zlatého jablka, Prstenu královského majestátu, rukavic a ţezel. 

Vrcholem korunovace bylo předání koruny Svatého Eduarda. 

Koruna Sv. Eduarda a Královské ţezlo s kříţkem 

Tato koruna je charakteristická svými tvary výběţků obruče, jsou to čtyři lilie, které 

se střídají čtyřmi tudorovskými kříţi. Z kříţů pak vybíhají dva oblouky, jeţ se prolínají a 

na jejich koncích je jablko a kříţek, jako symbol rodu. Koruna je vyrobena ze zlata a 

stříbra, zdobena je 3000 diamanty, dále je do ní vsazeno 5 rubínů, 11 smaragdů, 18 safírů a 

také samozřejmě perly, kterých je zde přes 277. Největším kamenem je však Druhá 

Hvězda Afriky, váţící 317 karátů. Tyto vzácné kameny pak ještě doplňuje čapka, 

z červeného sametu s hermelínovým okrajem. Celá sestava drahokamů, vsazených do 

koruny, pochází aţ z roku 1910, kdy klenotníci upravili jak korunu, tak i královské ţezlo 

s kříţkem. Do jeho hlavice tehdy vsadili největší diamant na světě – Hvězdu Afriky 

(vyřezanou z diamantu Cullinan). Ţezlo zdobí nejen 273 diamantů, včetně Hvězdy, ale 

také 25 rubínů, 12 smaragdů a jeden safír a ametyst (Smoláková, Pevný, 2001). Na 

obrázku č. 12 je Koruna sv. Eduarda a na obrázku č. 13 je Královské ţezlo s kříţkem a 

slavným diamantem.  

 

 

Obr. č. 12 - Koruna sv. Eduarda (internet 18) 
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Obr. č. 13 - Královské ţezlo s kříţkem a diamantem Cullinan (internet 18) 

 

 

Korunovační prsteny, Velký státní meč a Královnin diadém 

Také prsteny a královský meč se řadí mezi panovnické korunovační insignie. 

V Anglii tehdy vytvořili Velký státní meč, jeden z nejdraţších mečů na světě, pro 

korunovaci krále Jiřího V. Díky jeho korunovaci vzniklo také bohatě zdobené roucho, 

které je také součástí korunovačního pokladu Anglie. Králův meč je tedy nejdraţším na 

světě a je to dáno vysokou kvalitou zvolených materiálů. Jeho ostří je vyrobeno z kvalitní 

oceli a rukojeť i pochva jsou ze zlata. Zdobí jej diamanty, safíry a rubíny a všechny tato 

drahokamy jsou uspořádány tak, aby vyjadřovaly velkolepost království a jeho území.  

Prsteny pocházejí z roku 1831 a vytvořeny byly pro Krále Viléma a jeho manţelku. 

Do této doby se při korunovaci pouţívaly pouze osobní prsteny panovníků. Královnin 

prsten obsahuje 14 diamantů a 15 rubínů a do diamantové obruby byl vsazen rubín. Král 

má do diamantového základu, tvořeného 16 diamanty, vsazen velký safír s kříţkem, 

tvořeným pěti rubíny. Oba prsteny jsou součástí anglického korunovačního pokladu. 

Státní koruna impéria se stala také jednou z nejslavnějších insignií Anglie a byla 

zhotovena ke korunovaci královny Viktorie v roce 1837. Tuto korunu dostává panovník po 
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skončení obřadu a po navrácení koruny Sv. Eduarda. Na této insignii jsou nejslavnější její 

drahokamy. Byly sem zasazeny nejcennější kameny z celého korunovačního pokladu. 

Najdeme zde přes 1333 diamantů, dále pak safíry, smaragdy, rubíny a samozřejmě perly. 

Na přední straně je vsazen diamant Druhá hvězda Afriky, téţ vyřezaný z původního 

diamantu Cullinan, jímţ nahradily původní velký safír Stuartovců, jenţ byl přemístěn na 

zadní stranu. Nad Druhou hvězdou je kříţ, v němţ je slavný rubín Černého prince 

(ze 14. stol.) a v dalším kříţi ve vrcholu je safír, který pochází z prstenu krále Eduarda. 

Další slavnou součástí jsou čtyři perly, zavěšené v místě, kde se kříţí oblouky, pocházející 

z náušnic královny Alţběty I. (z 16. stol., původně tzv. hannoverské perly po Marii 

Stuartovně). Státní korunu impéria panovník nosí při všech státních událostech a při 

slavnostním otevření parlamentu.  

Diadém královny Viktorie pochází z roku 1870 a je to zmenšenina Státní koruny. Je 

také součástí anglického korunovačního pokladu a obsahuje 1333 diamantů a 169 perel. 

V tomto tradičním stylu později, ve 20. stol., vznikly ještě čtyři koruny, vyrobené 

například pro prince z Walesu nebo pak diamantová koruna královny Marie, v níţ byl 

původně vsazen slavný diamant Koh-i-noor a další dva diamanty Třetí a Čtvrtá hvězda 

Afriky, vyřezané téţ z Cullinanu. Ty se nyní nacházejí ve sponě Královny Alţběty. Koh-i-

noor byl pak přesunut do čelního kříţe nově vzniklé koruny královny Alţběty (Smoláková, 

Pevný, 2001). 

4.2. Francie 

Ve Francii se nejvíce začaly vyrábět nové panovnické insignie v polovině 19. stol. 

Souviselo to se změnami v Evropě a Napoleonovou politikou. Tehdy byly symbolem 

císařství orlové a Napoleon plánoval návrat k těm nejstarším tradicím francouzské 

monarchie. Dal zhotovit nové klenoty právě kvůli své korunovaci, která byla konaná 

v chrámu Notre-Dame v roce 1804 a to z toho důvodu, ţe ze starých klenot se zachoval 

pouze meč, ostruhy a ţezlo Karla Velikého. Novou korunu vytvořil paříţský klenotník a 

opět zvolil tradiční zjev s osmi oblouky. Ovšem přidal nové prvky. Na hladkou zlatou 

obruč s hladkými malými obloučky umístil staré kameje, které značily figurální motivy. 

Touto korunou však Napoleon nebyl korunován (Smoláková, Pevný, 2001). 
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Francouzské korunovační klenoty 

Ke královským korunovačním insigniím se řadí i Ruka spravedlnosti. Ta je 

zhotovena ze slonoviny a pozlacené mědi a je to typické francouzské ţezlo, na které byl 

pouţit drahokamový šperk z 12. století, tzv. Dionýsův prsten. Ten značil královskou 

soudní pravomoc. Ve francouzském Louvru jsou nyní uloţeny ţezlo, tedy Ruka 

spravedlnosti, dále pak korunovační smaragdový prsten a také koruna králů. 

Nejzachovalejším souborem korunovačních klenot jsou dvě koruny, pro krále i královnu, 

ţezlo a jablko bavorského království. Všechny tyto vzácnosti vytvořil Napoleonův dvorní 

zlatník v Paříţi. Obě koruny jsou převáţně zdobeny diamanty, rubíny a smaragdy. Jsou 

komponované do tvarů rozet, úponků a květů na základě hladké obruče, opět tvarované do 

osmi esovitých oblouků. Královnina koruna je výrazněji zdobena perlami a jablko, které je 

umístěno pod kříţem na vrcholku, je celé pokryto diamanty. Králova koruna má místo 

diamantového jablka velký safír. Tyto klenoty však slouţily jen jako symbolické prvky. 

Byly vystavovány pouze na pohřbech či slavnostních příleţitostech. 

Velmi pozoruhodná je také koruna francouzské císařovny Eugenie. Hlavními prvky 

tohoto skvostného díla jsou plastiky osmi sedících zlatých orlů, umístěných v pravidelných 

rozestupech na obruči a mezi nimi jsou usazeny diamantové palmety. Koruna má šestnáct 

oblouků namísto osmi a tvoří je diamantová pera, která vybíhají z obruče spolu 

s roztaţenými křídly orlů. Diamanty doplňuje mnoţství smaragdů na obruči a také na 

pásech jablka (Smoláková, Pevný, 2001). 

4.3. Rusko 

Rusko velmi ovlivnila Byzantská říše, která ovlivňovala i jiné části východní a 

jihovýchodní Evropy. Kulturu, křesťanství a velmi silné politické cíle byzantské říše 

ochotně přijímaly od středověku slovanské velmoci. Prvním slovanským státním útvarem 

byla Kyjevská Rus. Nejstarší a nejvýznamnější insignie je tzv. Monomachova čapka, která 

slouţila jako korunovační insignie. Drahokamy byly však přidány později, pravděpodobně 

aţ v 17. stol. Nejprve se zavedl velmi sloţitý dvorní byzantský ceremoniál, samotná 

korunovace byla záleţitostí pozdější doby (rok 1547).  

 

 



Michaela Marková: Drahokamy v korunovačních klenotech světa 

 

2010 Stránka 38 

Monomachova čapka, Koruna cara Michala III. Fjodoroviče Romanova 

Forma Monomachovy čapky byla zachovávána v Rusku aţ do 18. stol. Ve státní 

sbírce je uloţeno několik podobných korun, stejného typu. V těchto typech insignií je 

pokládán důraz převáţně na reprezentativnost a krásu drahých kamenů a také ruských 

zdobných prvků. Tvoří ji hladké zlaté plátky s lemem, půlkulovitý nástavec s kříţkem a 

lem se sobolí koţešinou. Na helmovitém základě s koţešinou jsou vyryty květiny, listy a 

znaky dvojhlavých orlů a také je zde vsazeno velké mnoţství diamantů. Na vrcholu je 

vsazen velký rubín, na kterém je ještě diamantový kříţek. Koruna cara Michala III. 

Fjodoroviče Romanova je zdobená smaragdy, diamanty, safíry, rubíny, turmalíny a také 

perlami. Tyto drahokamy pak doplňují emaily po celé délce koruny. Původní kříţek na 

vrcholu byl později, zhruba v letech 1628, vyměněn za veliký smaragd. Součástí ruských 

korunovačních insignií je také pouzdro na luk a šípy. Je to z toho důvodu, ţe v Rusku byl 

luk tradiční výzbrojí a proto jej zařadili i mezi vladařské insignie. Nyní jsou všechny tyto 

panovnické korunovační insignie uloţeny v Moskvě, Kremlu (Smoláková, Pevný, 2001). 

Na obrázku č. 14 vidíme korunovační klenoty ruských carů, vpravo je Koruna cara 

Machala III. Fjodoroviče Romanova, dále pak carské ţezlo a jablko. 

 

Obr. č. 14 - Korunovační klenoty ruských carů (internet 19) 

4.4. Rakousko 

Rakouské insignie měly stejnou funkci, jako klenoty francouzské, tedy, ţe je také 

vystavovali pouze k jedinečným příleţitostem, jako byly pohřby nebo jiné slavnostní 

ceremoniály. Bylo to z toho důvodu, ţe v zemích Bavorského království nebyla 
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korunovace vůbec zavedena. Rakouské císařství bylo zaloţeno v roce 1804, jako reakce na 

Napoleonovu rostoucí moc a brzký zánik Svaté říše římské národa německého. U moci byl 

tehdy císař František II., který dal později povýšit staré habsburské insignie na císařské 

státní symboly. Těmito symboly byly Koruna Rudolfa II. a ţezlo s jablkem z Matyášovy 

doby. O několik let později si dal císař zhotovit novou korunu, dosti podobnou Rudolfově. 

Rakouská císařská koruna, Württemberská královská koruna 

Rakouská císařská koruna nebo téţ Koruna Rudolfa II. Byla jedním 

z nejvýznamnějších děl renesančního zlatnictví a dějin insignií. Byla zhotovena v roce 

1602 za vlády císaře Rudolfa II. Autorem tohoto díla je nizozemský zlatník, povolaný 

speciálně pro tuto práci aţ z Antverp - Jan Vermeyen. Je jediná dochovaná soukromá 

císařská koruna, kterou známe. Koruna se skládá ze tří základních částí. Všechny tyto 

části: obruč, oblouk a mitra, jsou posety po celém svém obvodu perlami. Rudolfova 

koruna je novým typem mitrových císařských korun. Její původ sahá aţ do středověku, 

kdy Mitra - rozdvojená čapka s hroty, které symbolizují Starý a Nový zákon - byla znakem 

bohatství a vysoké církevní hodnosti. Korunu a oblouk zdobí diamanty, rubíny a perly 

v přísném uspořádání. Celkem je na koruně umístěno 8 velkých a 186 menších diamantů. 

Na obruči se střídá osm diamantových čtverců s osmi perlovými kartušemi 

(kartuš=ozdobné rámování). Na osmi výběţcích ve tvaru lilie převládají hlavně rubíny, 

také doplněny perlami. Dominantním prvkem koruny je samostatně umístěný tmavomodrý 

rubín ve tvaru hrušky, který se tyčí nad zlatým kříţkem na vrcholu koruny. Takto umístěný 

safír vyjadřuje symboliku křesťanství a dosaţení jediného cíle - blaţenosti na nebesích 

(Smoláková, Pevný, 2001). 

Třetí část koruny - mitru - netvoří pouze drahokamy a perly, ale také ozdobné 

barevné emaily s jemnými ornamenty, představující slavné události v Rudolfově ţivotě, 

především pak přijetí jeho titulů. Mezi domácí klenoty Habsburků patří, stejně jako 

koruna, i starší zhotovené insignie, které byly vyrobeny ve stejném stylu, jako Rudolfova 

koruna. Ţezlo a jablko nechal vyrobit Rudolfův bratr a jeho následník Matyáš. Ţezlo má 

zlatou zdobenou rukojeť s emaily a hlavici ze zlatých obloukových částí. Systém 

uspořádání drahokamů je stejný jako u koruny. Vyskytují se zde tabulkově řezané 

diamanty a broušené rubíny a stejně jako na koruně je i na vrcholu ţezla umístěn modrý 

safír. Ale jelikoţ byl rakouský císařský titul dědičný, nebyly nikdy tyto klenoty pouţity ke 



Michaela Marková: Drahokamy v korunovačních klenotech světa 

 

2010 Stránka 40 

korunovaci. Také Württemberská je pozoruhodným kouskem z řady insignií. Působí velmi 

jednoduše, avšak vznešeně. Do dnešní podoby byla přepracována v letech 1822 - 1824 pod 

vedením mistra klenotníka Heinrichem Kuhnem. Její tvary obruče jsou důmyslné, 

vytvarované do listových výběţků a oblouků, které pokrývají zelené drahokamy, 

především pak smaragdy a diamanty. Podle této koruny pak byla zhotovena i Pruská 

královská koruna v roce 1889, do níţ je vsazeno 160 diamantů, 2 safíry a osm perel. 

Dominantním prvkem je jablko z modrého safíru. Württemberská koruna je uloţena 

v Zemském muzeu ve Stuttgartu a Pruská na hradě Hohenzollern u Württembergu 

(Smoláková, Pevný, 2001). Na obrázku č. 15 je zobrazena Rakouská císařská koruna, 

zvaná téţ koruna císaře Rudolfa II. 

 

Obr. č. 15 - Koruna císaře Rudolfa II. (internet 20) 

 

4.5. Méně známé korunovační klenoty 

Mezi méně známé panovnické insignie se řadí Švédské, Dánské a Norské klenoty. 

Všechny z nich měly svůj půvab, přestoţe nepatřily k těm nejoslavovanějším a některé 

z nich jiţ nejsou zachovány. Ze švédských korunovačních klenot se, z barokní doby, 

dochovala především Koruna švédské královny Marie Eleonory, jeţ je nejstarší barokní 

korunou a také koruna Louisy Ulriky, která byla přímou kopií zničené koruny manţelky 

francouzského krále Ludvíka XV. Dánská koruna Kristiána V. slouţila ke korunovacím 

dánských králů aţ do poslední korunovace roku 1840 a v norské koruně nalezneme motivy 

vavřínových a dubových listů.  
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Koruna Marie Eleonory 

Je také zhotovena podle typického francouzského stylu, stejně jako koruna Louisy 

Ulriky, s osmi oblouky. Jak jiţ bylo zmíněno, koruna Marie Eleonory je nejstarší 

zachovanou insignií z této doby. Ostatní byly zničeny v době revoluce. Koruna měla 

původně pouze čtyři oblouky, ale později jí byly přidány další čtyři, aby odpovídala daným 

dobovým standardům. Byla jemně zdobena květinovými a úponkovými ornamenty a 

samozřejmě drahokamy a emaily. Tuto korunu nosili téměř všichni panovníci švédského 

království 18. století. 

Koruna Louisy Ulriky 

Dalším skvostem švédského království barokní doby byla koruna, jeţ byla 

zhotovena pro královnu Louisu Ulriku v roce 1751. Zde je jedinečným prvkem sestava 

drahokamů jediného druhu. Byly pouţity pouze diamanty, vsazené do stříbrných obrub, 

velikostně volené tak, aby zdůrazňovaly ornamenty stříbrného podkladu, obručí a 

korunových výběţků. Na vrcholku je barevně laděný modrý email, znázorňující glóbus, na 

němţ jsou vyryty zlaté korunky a na něm je umístěn diamantový kříţek. 

Dánská koruna Kristiána V. 

Tato koruna byla zhotovena na přání Frederika III. V roce 1595 a slouţila při všech 

korunovacích, které se v Dánsku uskutečnily. Je nazývána absolutní korunou, protoţe její 

vzhled a styl odpovídají představám dokonalé královské koruny. Má vyváţené proporce, 

dokonalé tvary a uspořádanou sestavu drahých kamenů a barevných diamantů. Vedle 

drahokamů zdobí zlatý základ také perly. Prstenec koruny je zdoben spinely, granáty, 

safíry a diamanty. Dánské korunovační klenoty, včetně královniny koruny, ţezla, meče, 

jablka a nádobky na olej, jsou povaţovány za nejkrásnější ze všech severských království 

(Smoláková, Pevný, 2001). Na obrázku č. 16 je zobrazena koruna dánského krále 

Kristiána. 



Michaela Marková: Drahokamy v korunovačních klenotech světa 

 

2010 Stránka 42 

 

Obr. č. 16 - Koruna dánského krále Kristiána (internet 21) 

 

5. České královské korunovační klenoty 

Svatováclavská koruna je povaţována za nejkrásnější korunu ze všech 

panovnických insignií na světě. Nese sebou jiţ po dobu šesti set let tajemství, mnohokrát 

spojená s osudem naší země. Proto věnuji ve své práci největší část textu právě těmto 

insigniím. 

O nejstarších českých korunovačních insigniích nebyla dlouhou dobu ani zmínka, 

aţ do roku 1346, kdy se našel ochranný dokument, v němţ se papeţ Kliment VI., zmiňuje 

o existenci koruny. A v letech 1355 byl v Inventáři Praţského kostela nalezen přesný 

popis. Ten ovšem neodpovídá dnešnímu vzhledu koruny. Bylo zjištěno, ţe král Karel IV. Ji 

nechal opravit. Především oblouky, zdobené drahokamy, které jsou nahoře přepásány, byly 

přidány aţ po samotné korunovaci. Také počty drahokamů a perel se značně liší. Souvisí to 

pravděpodobně s tím, ţe král Karel měl v úmyslu tuto cennost zjednodušit a nahradit staré 

drahokamy novými a moţná cennějšími kousky. 

Nyní koruna i se všemi drahokamy a perlami váţí 2358 gramů a celou třetinu její 

váhy tvoří právě drahokamy. Sestava drahokamů je tvořena devadesáti šesti kousky a jsou 

to převáţně rubelit, smaragdy, safíry a spinely a dvaceti nádhernými a velkými perlami. 

Kameny jsou téměř v přírodním stavu, byly obroušeny jen lehce a leštěny nejjednodušší 

technikou (v pytlích s pískem polévaných vodou) a jejich naleziště je pravděpodobně 

v Asii. V kříţku, jenţ se nachází na vrcholu koruny, je vsazena safírová kamej 

s ornamentem ukřiţovaného Krista. Toto dílo je jiţ samo o sobě unikátní. Bylo vyřezáno 
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pravděpodobně diamantem a vznikalo v době okolo 13. stol. Svatováclavskou korunovační 

korunou byli korunováni čeští králové a královny. Díky přání krále, uloţit korunu u lebky 

Sv. Václava ve svatováclavské kapli a pronajímat ji jen ke vzácným příleţitostem na 

určitou dobu, nebyla koruna poškozena a ztracena, jak tomu bylo u mnohých 

panovnických insignií v jiných zemích. Nejstarší korunou je ţelezná koruna Langobardů, 

jejíţ stáří se datuje do 5. aţ 9. stol. Byla vytvořena ze zlata, drahokamů a perel a 

nejcennějším prvkem na ní je Hřeb z Kristova kříţe. Karel IV. Jí byl korunován roku 1355 

v Miláně (Boněk, Boněk, 2006). 

Koruna Českých králů 

Korunovační koruna Karla IV. Je velmi podobná koruně Přemyslovců a také se 

podobá francouzským korunám. Důvodem této podobnosti jsou především drahokamy. 

Tyto drahé kameny si však král pořizoval postupně. Na některých je dokonce patrné jejich 

dávné pouţití. Koruna je po přepracování téměř dokonalá, ovšem jsou na ní viditelné 

defekty. Na koruně jsou totiţ dírky-přesněji něco přes sedmdesát asi milimetr velkých 

dírek, jejichţ původ nebyl nikdy přesně vypátrán. Většina z nich se nachází na spodním 

okraji obruče, kde pravděpodobně přidrţovaly perly, které nechal král později při úpravě 

odstranit. Tento fakt pak podporuje teorii, ţe král nenechal vytvořit zcela novou korunu, 

ale nechal přepracovat původní, přemyslovskou korunu a její tvar přizpůsobil 

francouzským typům. Nyní tedy přejdu přímo k popisu naší Svatováclavské koruny 

(Boněk, Boněk, 2006). 

Jak jiţ bylo zmíněno, koruna váţí 2358,04gramů, je vyrobena z ryzího 

22karátového zlata. Rok jejího zhotovení je 1346 (později nová úprava z roku 1376). Její 

průměr, stejně jako výška je 19cm a z drahokamů převaţují spinely, smaragdy, safíry, 

rubelit a perly a jejich naleziště jsou odhadována na Barmu, Srí Lanku, Afghánistán, 

Pákistán a Indii. Přesná naleziště jsou těţko odhadnutelná především proto, ţe některá 

z nich jiţ neexistují. Koruna má tvar zlaté čelenky s heraldickými liliemi a je sloţena 

z rozloţitelných dílů. Uprostřed koruny, na obloucích, které se překřiţují, je safírový 

kříţek s vyobrazením Krista na kříţi. V sestavě kamenů nemá tato koruna konkurenci. U 

jiných klenotů byly do zlatého podkladu vyřezány potřebné otvory, aby se sem vsadily 

drahokamy, kdeţto u české koruny byla na obroučce i na liliích vyrobena zlatá lůţka, 

nestejných tvarů vystupujících z podkladu. Tato lůţka svírají kameny, ty tak působí 
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plasticky a jejich barevná souhra je dokonalá. Všechny oddělitelné části spojuje silný zlatý 

drát, který je na konci zdoben rubíny. Obroučka je rozdělena na díly proto, aby se docílilo 

přizpůsobení koruny hlavě, kterou bude zdobit. Na obrázku č. 17 vidíme baši 

Svatováclavskou korunu. 

 

Obr. č. 17 - Svatováclavská koruna (internet 22) 

 

Kameny v české koruně 

Na koruně jsou nejvzácnější kameny právě na čelní straně a pak také spinel na 

zadní straně. Uprostřed je velký červený rubelit, nepravidelných tvarů a jeho rozměry jsou 

odhadovány na 39,5×36,5×14 mm. Tento drahokam je uvnitř propleten trhlinkami, které 

při různých úhlech pohledu mění barvu kamene. Byl také mylně povaţován za největší 

rubín, vsazený do šperku. Nejvýznamnějším kamenem na celé čelní straně je modrý safír, 

který má podle odhadů váhu 250 - 290 karátů a je jedním z největších safírů na světě. Oba 

tyto vzácné kameny, jak červený rubelit, tak modrý safír, obepínají spinely a také jeden ze 

spinelů sytě červené barvy je povaţován za nejkvalitnější kámen na celé koruně. Spinel je 

ve tvaru srdce a září.  

Na pravé straně koruny jsou kameny spíše modré barvy. Celkem je jich zde osm. 

Pouze uprostřed čelenky je červený spinel, pak je zde temně modrý safír, vybroušený do 

tvaru čočky a také pětkrát provrtaný safír na konci lilie. Nejlépe vybroušeným kamenem 

je, podle nejnovějších vědeckých zjištění, zelený akvamarín na vrcholku lilie. Ale jelikoţ 

neměl dostatečnou barvu, byl podloţen barevnou folií, stejně jako safír na levé straně lilie. 

Pravá strana koruny je totoţná s levou, také jsou zde téměř bezchybné modré safíry a jeden 

spinel. 
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Zadní strana je co do počtu drahokamů nejvýznamnější. Také jsou zde spinely, 

avšak červené barvy a všechny jsou provrtány. Pravděpodobně všechny patřily do jednoho 

šperku a dva z těchto kamenů, jeden spinel a jeden safír, byly podloţeny barevnou fólií, 

aby vynikla jejich barva a splynula s odstínem ostatních kamenů. Nejvzácnějším 

drahokamem je na této straně narůţovělý spinel. Původně byl povaţován za křišťál či 

dokonce obyčejné sklo, ale vědecké průzkumy na konci 20. stol. Toto tvrzení vyvrátily a 

prokázaly, ţe se jedná o velikou vzácnost, téměř bezbarvý spinel. Největším kamenem 

zadní strany je jasně zářící safír, kříţově provrtaný a vsazený do obroučky. 

Křížová obroučka je zvláštním znakem celé koruny. Je na ní upevněn kříţek 

s kamejí a trnem z Kristovy koruny a mimo to obsahuje velký počet drahokamů - 

25smaragdů, 15 rubínů, 4 spinely a 16 perel. Tuto překříţenou obruč nechal 

pravděpodobně přidat král krátce po vyrobení koruny, je to práce jiného zlatníka a 

odborníci se shodli na tom, ţe se jedná o rozebraný šperk obrovské hodnoty (Boněk, 

Boněk, 2006). 

Královské jablko a ţezlo 

Jak nám vědci dokázali v polovině 19. Století, královské jablko ani ţezlo nenáleţí 

k jednomu celku královských insignií. Nejnovější teorie Dr. Elišky Fučíkové a Dr. Beket 

Bukovinské dokazují, ţe jablko i ţezlo jsou ještě starší, neţ samotná koruna a byly 

vytvořeny před rokem 1550. Královské jablko měří 22 cm a váţí asi 780 gramů. Ve středu 

jablka je 2 cm vysoká obruč, na níţ jsou drahokamy a perly a na celém jablku je 31 perel, 8 

safírů a 6 spinelů. Na zlatém podkladu jsou vyryty reliéfy, které představují výjevy z knihy 

Genesis a příběhy Davidovy a pod kříţem jsou vyobrazeny zlaté miniatury sfingy. 

Královské ţezlo je stejného stáří jako jablko, měří 67cm a váţí přes 1kilogram. 

Skládá se ze čtyř částí, z nichţ největší zájem vzbuzuje hlavice, která je vytvořena do tvaru 

květu a zdobí ji 4 spinely, 4 safíry a 4 perly. Pátý spinel je upevněn na vrcholu ţezla. Celá 

rukojeť je pokrytá emaily, listy, květy a větvičkami a ukončena je krouţkem z perel, 

pocházejících údajně od perlorodek z řeky Otavy. Perel je celkově 62 (Boněk, Boněk, 

2006). 
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K českým královským insigniím nenáleţí pouze královská koruna, jablko a ţezlo, 

ale také původní koţené pouzdro na královskou korunu a svatováclavský meč. Pouzdro je 

uloţeno v korunní komoře, avšak meč nikdy v této komoře uloţen nebyl. Náleţel vţdy ke 

svatovítskému pokladu. Pouzdro je kulovitého tvaru a na spodní části je vyvýšení, 

potaţené červenou kůţí, na kterém leţí koruna. Zdobí jej čtyři znaky - říšská černá orlice, 

korunovaný český lev, rodový znak arcibiskupa Arnošta z Pardubic a znak praţského 

arcibiskupství. Svatováclavský meč byl součástí obřadu korunovace, protoţe patřil 

k odznakům moci panovníka (Boněk, Boněk, 2006). Na obrázku č. 18 je vyobrazen celý 

soubor českých korunovačních klenot, vč. Královského meče. 

 

Obr. č. 18 - Soubor českých korunovačních insignií (internet 23) 

 

5.1. Barevná symbolika ve špercích 

Kaţdý drahokam měl a má své místo ve všech špercích z dávných dob. Je to dáno 

tím, ţe naši předkové hluboce věřili v sílu a moc kamenů a tím, ţe je systematicky řadili 

vedle sebe či naopak od sebe, doufali, ţe se jejich tajemné vlastnosti umocní a přenesou 

také na ně. 

Císařskou a královskou moc, kromě zlata, značily čtyři barvy - červená, modrá, 

zelená a bílá. Toto barevné seskupení platilo jiţ od dob antiky. Kdyţ se zaměřím pouze na 

českou korunu, pak budu hovořit převáţně o červené a modré barvě. Tyto barvy vytvářejí 

na koruně vyrovnaný obraz a naprostou souhru a harmonii. Červená doplňuje modrou 

plochu a naopak a nedochází zde ke smíšení. Smíchání modré a červené barvy vznikne 

fialová, a ta od středověku značila mystiku, připravenost k oběti a pokání, proto na koruně 

není uplatněna. Za to červená - ohnivá, značila Kristovo zmrtvýchvstání, byla tzv. 
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muţskou barvou a také s sebou nesla sílu, přísnost, vítězství, úspěch, bohatství a také byla 

barvou země, krve a barvou mučedníků. Modrá - vodní barva, byla symbolem Panny 

Marie, tzv. ţenským principem, byla barvou nebes, hloubky, dálky, mírnosti, věrnosti a 

zboţnosti. Zelená je barvou duchovního znovuzrození a má přinášet čisté duševní síly. 

Tuto barvu prezentuje především smaragd, který byl odpradávna kamenem alchymistů a 

mystiků. Jeho vlastnosti se zaměřovaly na čistotu myšlení a schopnost proměny. Bílá barva 

značí čistotu, neposkvrněnost a hlavně moudrost. Perly proto zastupovaly vzdušný ţivel a 

duchovní svět. Zlato, jako základ, platilo jako sluneční kov (Boněk, Boněk, 2006). 
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6.   Závěr 

V této práci jsem se snaţila poukázat na vzácný poklad, který nám byl ponechán 

předcházejícími generacemi a zaslouţí si být uchován i pro ty další. V některých zemích se 

stále korunovační klenoty pouţívají ke slavnostnímu ceremoniálu. V naší zemi však mají 

funkci kulturního dědictví a uměleckého díla. Slouţí jako doklad historie země a 

především se staly neodmyslitelnými symboly státnosti a národa. Snaţila jsem se zde 

popsat celý historický vývoj a vyuţití drahých kamenů v minulých staletích. Z uvedených 

informací vyplývá, ţe v kaţdém období naší země byl za vzácný kámen povaţován jiný 

nerost. Dříve lidé kladli důraz na praktické vyuţití kamenů. V dnešní době jsou prioritní 

spíše módní trendy a podle toho se také určuje cena a dostupnost drahokamů. S tímto 

faktem také souvisí kapitola, ve které jsem popsala základní způsoby imitací, druhy 

duplikátů a uměle vyrobených drahých kamenů. V dalších kapitolách jsem se věnovala 

převáţně slavným korunovačním klenotům. Snaţila jsem se poukázat na to, ţe všechny 

světové korunovační klenoty v sobě mají něco výjimečného a okouzlujícího, ať uţ je to 

třeba slavný drahokam nebo jedinečný tvar. A všechny také slouţily ke stejnému 

ceremoniálu. V kapitole, věnované slavným korunovačním klenotům, jsem popisovala 

detaily insignií, symbolicky usazené drahokamy, pouţité drahé kovy a na závěr práce jsem 

se zaměřila na barevnou symboliku, podle které se řídili klenotníci dávných dob. 

Pestrá minulost vzácných a slavných pokladů, jakými byly a jsou panovnické 

insignie, si často pohrává s naší fantazií. Tajemství jejich existence je právě tím důvodem, 

proč stále pátráme po jejich osudech. U většiny známých a dochovaných insignií jiţ známe 

jejich původ a historii, avšak některé vzácné a obzvlášť tajemné poklady na svá odhalení 

teprve čekají.  
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