ZLATO, BRILIANTY,
DRAHÉ KAMENE A ŠPERKY

Vitajte v našom klenotníctve
Elephant Diamonds!
Ak vstúpite do predajne, privíta Vás čaro prírody
– pamiatka na ťažbu zlata. Ponúkame vybrúsené
drahé kamene – diamanty, rubíny, zafíry, smaragdy,
ale aj turmalíny, granáty, ametysty, citríny, tanzanity
a mnohé ďalšie v moderne vybavenej zlatníckej
dielni. Našich klientov radi privítame v predajni,
kde Vám bude k dispozícii vyučený zlatník
Peter Valentovič s 25 ročnou praxou, a gemologička
doc. RNDr. Ľudmila Illášová PhD. s 40 ročnou praxou.
Na našom jedinečnom projekte
spolupracovali:
Doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, znalec
v odbore 070000 - Drahé kamene, kovy, klenoty
a hodinky, registrovaný znalec na Ministerstve
spravodlivosti SR pod č. 914734.
Peter Valentovič
Vyštudoval umeleckú strednú školu klenotník,
zlatník, vykonáva svoju prax 22 rokov.
Bc. Daniela Horvátová
absolventka Dejín umenia vo Viedni
a tiež Bc. absolventka UKF Nitra
v odbore gemológia, kurzy zlatníckej
výroby a návrhov šperkov.

ÚVOD
História šperkov začína v 3. tisícročí pred n. l. a snáď aj skôr. Spočiatku od
masívnosti šperkov sa prechádzalo na výrobu čoraz jemnejších, menších
a zdobených nielen zlatníckymi technikami ale aj drahými kameňmi. Medzi drahé kamene, ktoré používali staré civilizácie, patrili hlavne achát,
ónyx, karneol, sardonyx, chryzopras, ametyst, lazurit, tyrkys, jantár a i.
Suroviny pochádzali hlavne z Anatólie (ázijská časť Turecka), Arménska a Turecka. Anatólia bola zároveň strediskom obchodu. Z techník výroby šperkov
sa objavil filigrán aj granulácia. Poznatky výroby šperkov sa šírili do Sýrie,
Palestíny a do Perzie. Krásne šperky pochádzajú zo starovekého Egypta, prednej Indie, Indonézie, Číny, Tibetu, Mongolska, Kórei, Japonska a ďalších krajín
a kultúr. Najstaršie správy o opracovávaní drahých kameňov sú známe z východného Stredomoria (Jemen, Irak, Irán a Egypt). Záľuba používať a vlastniť drahé
kamene sa rozvíjala v Egypte, a to najmä v časoch dynastie Ptolemaiovcov. Drahými kameňmi sa zdobili faraóni. Medzi vzácne predmety, vyrobené technikou
rytia, patrili miniatúry posvätných skarabeusov vyrezané z kameňa a označené hieroglyfmi, ktoré slúžili ako amulety a pečatidlá. Obdivovateľmi drahých
kameňov, a s tým spojených aj šperkov, boli aj starí Gréci a Rimania. Drahými
kameňmi sa zdobili tiež v ďalekej Indii a v Barme desiatky tisícročí pred naším
letopočtom, a to najmä muži. V tomto období ľudia ešte
nepoznali vzácny smaragd, ten sa stal známym asi
pred dvetisíc rokmi; prvé rubíny a zafíry zo Srí
Lanky sa objavili asi šesťsto rokov pred
n. l.; tyrkys zo Sinajského polostrova
sa objavil asi 3500 rokov pred n. l.
V minulosti sa verilo, že kamene ovplyvňujú osudy ľudí
a pripisoval sa im veľký význam.
Ich cenu zvyšovali aj rôzne predstavy o liečivých a mystických
vlastnostiach a ďalšie povery.
So šperkami jednoznačne súvisí
remeslo, zlatníctvo (šperkárstvo).

Jemná, krásna, uspokojivá a pri tom náročná práca zlatníka patrí k veľmi rozvinutým a tiež aj k presláveným remeslám.
Prvé šperky či ozdoby boli spájané s mágiou, poverami a symbolikou,
nosili sa zriedkavo, iba pri významných príležitostiach. Neskôr vďaka
estetickým prejavom, významom a postavením osobnosti, šperk dokumentuje
okrem iného aj ekonomickú nezávislosť, dodnes však pretrváva ako významný
zdobiaci prvok.
Pri výrobe šperkov sa uplatňuje viacero techník ako napr. liatie (odlievanie do formy), lisovanie, tepanie, rytie (ručné, strojové, laserom
alebo pantografom) či ručné montovanie. Tiež je potrebné vedieť osadzovať kamene a ďalšie úpravy, ktoré sa vykonávajú pri
dokončovaní šperku napr. leštenie, matovanie a rhodiovanie.
Šperky dodnes tvoria neoddeliteľnú ľudskú potrebu, sú prejavom bytia. Charakterizovali postavenie, mocenstvo, silu a tiež krásu a odraz ich majiteľa
a platí to dodnes. Technológie však postupujú dopredu
a aj v prípade šperkov je dôležitá opatrnosť. Rôzne možnosti falzifikátov je potrebné odhaľovať pomocou vzdelávania
a skúmania, vybavením identifikačnými prístrojmi a odhaľovaním rôznych postupov.

ZLATO (AU)
Názov zlato pochádza z latinského slova „aurum“
a znamená „žiarivý úsvit“. Je ťažký, jeho objemová hmotnosť je 19,3 g/cm3, teplota tavenia
1 063°C, tvrdosť je 2,5 až 3,0 (rýpe sa
nožom), má kovový lesk a žltý vryp.
Ide o dokonalý elektrický vodič,
je mäkké a kujné. Rozpúšťa sa
v lúčavke kráľovskej (čo
je zmes troch dielov
kyseliny chlorovodíkovej a jedného dielu kyseliny dusičnej),
v roztokoch kyanidov,
s ortuťou pri rozpúšťaní vytvára amalgámy.
Zlato neprestáva vzbudzovať úžas minimálne
posledných 8000 rokov.
Dokazujú to nálezy zlatých
šperkov zistené archeológmi vo
všetkých vtedajších civilizačných
centrách – v Mezopotámii, Egypte,
na Kréte, či u Inkov v Južnej Amerike, ale
aj v ostatnom svete – v Indii a v Číne. Rýdze zlato, ktoré sa získava úpravou zlatonosných
rúd (rafináciou), má 24 karátov a v klenotníctve sa nepoužíva, nakoľko je veľmi mäkké. 18 - karátové zlato predstavuje zliatinu, v ktorej je 18 dielikov zlata
a 6 dielikov iného kovu. Ložiská zlata sa tvoria zvetrávaním primárnych ložísk,
keď sa tieto dostali na povrch Zeme. Uvoľnené zlatinky sa hromadili v náplavoch riek aj vďaka veľkej odolnosti voči zvetrávaniu a mimoriadne vysokej
mernej hmotnosti. Ťažili sa veľmi jednoduchým premývaním riečnych náplavov
– ryžovaním ryžovacími miskami.

Rýdze zlato má žltú farbu, elektrum je prírodná zliatina zlata so striebrom, je
biele, červené zlato je s pridaním medi, zelené zlato je zliatina zlata so striebrom
alebo s kadmiom, modré zlato je zliatina zlata s oceľou, biele zlato je zliatina
zlata s kovmi, ktoré ho intenzívne odfarbujú, takže zliatina má čisto bielu farbu,
je stála na vzduchu a dá sa vyleštiť do vysokého lesku. Najintenzívnejšie odfarbuje zlato nikel a paládium.
História mnohokrát ukázala, že zlato je najlepšou ochranou pred finančnou katastrofou. Ako ukázali mnohé pády menových systémov, tí, ktorí vlastnili zlato,
nezostali bez prostriedkov. Investičné zlato patrí medzi bezpečnú investíciu
a je finančnou poistkou najmä v časoch krízy. Investičné zlato je garantom
likvidity, istým uložením peňazí, ale aj vhodným darčekom. Kým zlaté šperky,
pamätné medaile alebo zlaté nugety sú zaťažené DPH, tak vstupom našej krajiny do Európskej únie bol novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty (zákon
222/2004 Z.z.), ktorý investičné zlato oslobodil od DPH.

Zlato v kremeni, ryžovanie zlata

DIAMANT ALEBO BRILIANT
Diamant sa považuje za nekorunovaného kráľa všetkých drahokamov. Je najtvrdší, najvzácnejší a najčistejší. Taký je vysoko cenený. Mimoriadnu hodnotu
majú farebné. Má vysokú objemovú hmotnosť, mimoriadne vysokú tepelnú
a nízku elektrickú vodivosť. Vznikol v hlbinách Zeme (asi -150 km, pri extrémne vysokej teplote, okolo 1300o C a tlaku okolo 5 GPa. Na jeho hľadanie sa
vynakladajú obrovské investície. Všetky výnimočné vlastnosti sa objavia až po
jeho vybrúsení. Vybrúsený diamant sa neskutočne leskne a nazýva sa briliant.
Do začiatku 18. storočia sa ťažil výlučne v Indii. Na ťažobnom poli Golconda
sa pracovalo stáročia, pravdepodobne už v roku 800 pred n. l. Diamanty z Indie sa karavánami dostávali na európske trhy v Benátkach a ďalej do západnej Európy. V roku 1400 sa stali módnym doplnkom európskej elity. Postupne sa zásoby vyčerpávali a objavili sa nové zdroje v Brazílii. Tu sa získavali zo
štrkov viac ako 150 rokov. Na konci 18. storočia sa diamanty
objavili v Afrike. Vybrúsenými briliantami sa zdobili kráľovské koruny, zdokonaľovali sa výbrusy a vyrábali
fascinujúce šperky. Odtiaľto pochádza aj známy
modrý diamant s menom Hope (čo znamená nádej) spomínaný vo filme Titanic.
V 90.rokoch minulého storočia sa vyťažilo viac ako 100 mil. karátov ročne.
Potom sa objavili diamanty v Rusku,
v Austrálii a v Kanade.
Hodnotenie
drahokamových
diamantov podľa štyroch „C“.
Tento systém vypracoval Gemologický inštitút sídliaci
v USA (GIA). Základom hodnotenia sú štyri veličiny, teda 4C,
lebo všetky znaky sa začínajú
v angličtine na hlásku „c“ farba
(color), čistota (clarity), výbrus (cut),
hmotnosť (carat).

Diamanty sú mimoriadne vzácne; ponúkajú zaujímavé zhodnotenie finančných
prostriedkov; sú celosvetovo uznávanou komoditou; sú voľne obchodovateľné; koncentrujú hodnotu lepšie
ako zlato; môžu byť dobrou investíciou
a zároveň krásnym šperkom; sú nezničiteľné a ich hodnotu neovplyvnia živelné
katastrofy. Existuje niekoľko zvláštností, ktoré
robia diamanty atraktívnou investíciou vrátane ich prenosnosti- portfólio- niekoľko miliónov dolárov možno ľahko prepravovať a skladovať. Cena diamantov historicky vzrástla počas
inflačných časov a udržiava si stále svoju vysokú hodnotu. Diamanty sa vyrábajú synteticky, spočiatku pre priemyselné odvetvia, neskôr aj pre klenotníctvo.
Ich identifikáciu robia iba špecializovaní pracovníci či laboratória.

Diamant surový, vybrúsený, šperk

RUBÍN A ZAFÍR
Po diamante si rubín a zafír udržiavajú najvýznamnejšie postavenie, najväčšiu obľubu a zároveň aj najvyššiu cenu spomedzi
všetkých drahých kameňov. Vyznačujú
sa jedinečnou a neopakovateľnou farbou.
Rubín má červenú farbu, nazývaná aj farba
„holubej krvi“, zafír má zvláštnu „zafírovomodrú“ farbu s fialovým nádychom. Nekvalitné rubíny aj zafíry sa tepelne upravujú, aby sa dosiahla pekná modrá farba. Vyrábajú sa aj synteticky. Tieto rubíny
)a zafíry sú podobné s prírodnými a ťažko sa identifikujú. Avšak veľmi dobre
sa predávajú našim turistom, ktorí si ich prinášajú z oblastí Ďalekého východu,
ale predovšetkým z Thajska, alebo Vietnamu. Do Európy sa ich hodne dováža
v prepočte niekoľko sto miliónov dolárov.
Rubín: Podľa starej legendy prsteň s krvavočervenou farbou rubínu nosil kráľ
Šalamún. Názov rubín pochádza od lat. slova rubeus – červený. Rubíny sú súčasťami mnohých vladárkych korún a šperkov. Sú v poklade iránskeho šacha
a obľube sa tešil aj u indických kniežat. Osobný lekár cisára Rudolfa II oceňoval
rubín tak, ako diamant. Rubín sa spomína v indických eposoch, vraj majiteľovi
prináša zdravie, šťastie, bohatstvo a moc. Objavuje sa tiež ako magický kameň
a pre získanie bohatstva a moci má byť na rubíne vyrytý obraz hada. V kresťanskej symbolike znamená jeho
farba krvácajúce srdce, pokánie a prináša
aj kľud a trpezlivosť, v alchýmii patril
medzi kamene mudrcov. Pre svoju
červenú farbu bol rubín spájaný
s planétou Mars. V modernej
lithoterapii sa používa pri bolestiach hlavy, horúčkach a vírusových ochoreniach. Vraj
posilňuje a obveseľuje
srdce a dodajme, že
aj svojou krásou.

Zafír: Z dávnej histórie poznáme, že názov saphirus písaný v hebrejčine (aramejsky) patrí hlavne zafíru modrej farby. Grécky sa nazýva sapheiros. Modrý
zafír bol obľúbeným kameňom v Oriente. Svojim majiteľom vraj zaručuje dobré
myšlienky, farbou sa spájal s nebesami a elementom vzduchu. Bol symbolom
kameňa mudrcov. Podľa sv. Hieronyma zafír „zmierňuje boží hnev“, sv. Hildegarda ho pokladala za „pokladnicu a naplnenie múdrosťou“. Zafír je symbolom
apoštola Ondreja. Aj v súčasnosti sa považuje za liečivý kameň na choroby srdca, očí, je vhodný na nervozitu a nespavosť. Hlavne modré zafíry sú osadené
vo významných vladárskych klenotoch. Súčasným majiteľom prináša pokoj a je
symbolom osobnosti.
Rubín a zafír sa získavajú z hornín a ťažba je nákladná alebo sa preberajú
zo sedimentov prúdom vody zo štrkov, čo sa robí ručne.
Medzi zaujímavé lokality, kde sa získava rubín aj zafír patrí Mjanmarsko,
Thajsko, Kambodža, Vietnam, India, Srí Lanka, Madagaskar, Čína, Austrália a i.

Rubín a zafír vybrúsený a šperky

SMARAGD A AKVAMARÍN
Sú drahokamové odrody berylu, ktoré sa vyznačujú nádhernými farbami.
Predovšetkým je to nenapodobiteľný smaragdovo zelený smaragd a bledomodrý akvamarín.
Z dávnej histórie poznáme, že smaragdu patrilo niekedy aj prvé miesto pred
diamantom alebo hneď prvé po diamante. Jeho názov smaragdos bol písaný v hebrejčine (aramejsky). Smaragdy poznali v starovekom Egypte aj
v Babylóne. Ich sila sa objavuje tiež v gréckej mytológii. Zelená farba smaragdu
sa pripisuje farbe trávy, prírody, pokoja, oddychu, nádeje a tým aj novej sily.
Po diamante bol jedným z najvzácnejších kameňov aj v Ríme, obľúbeným kameňom cisára Hadriána. V astrologickej symbolike sa smaragd priraďuje k znameniu Panny a planéte Jupiter. Podľa osobného lekára cisára Rudolfa II. Anselma
Boethia de Boot, smaragd prinášal úspech, bohatstvo a moc. Podľa Hildegardy
von Bingen bola v smaragde obsiahnutá jarná zeleň a pralátka života. Smaragd

sa používa aj v lithoterapii
a pripisujú sa mu liečivé
účinky srdca a žalúdka.
Stanovenie ceny je ťažké,
závisí od veľkosti, čistoty
a od farby. V každom prípade je aj dnes veľmi žiadaným drahým kameňom
a jeho krása vyniká v hodnotných šperkoch, ktoré
charakterizujú osobnosť
majiteľa. Často obsahujú nečistoty, čo je dôkaz pravosti, úplne čisté
sú veľmi vzácne. Jedny
z najstarších záznamov
o ťažbe smaragdov pochádzajú z Horného Egypta
(južne od Kosejru). Najznámejšie smaragdy pochádzajú z Kolumbie z ložiska
Muso. Ťažia sa nepretržite od 8. storočia pred n.l.
Vyznačujú sa krásnou sýtozelenou farbou s ľahkým
modravým odtieňom. Majú
dominantné postavenie na
svetovom trhu v takom
rozsahu, aký pravdepodobne nemá obdobu u ostatných drahokamov svetového významu.

TURMALÍN
Názov turmalín (= turmali) patril však všetkým kameňom objaveným na Srí
Lanke. Toto slovo v preklade znamenalo kameň, ktorý priťahuje popol.
Objavili ho holandskí obchodníci na konci 16. a začiatkom 17. storočia,
ktorí ho v roku 1703 priniesli aj do Európy. Je viacfarebný v jednom
kuse alebo vytvára farebné varianty (je čierny, zelený, ružový, modrý).
V lithoterapii ma široké využitie podľa farieb. Je vhodným kameňom hercov
a umelcov. Považuje sa tiež za kameň harmónie a energie.

GRANÁTY
Ich názov pochádza pravdepodobne z latiského grannum = zrno. Lesk majú sklený,
mastný až diamantový. Tvrdosť majú od 6,5 do 7,5. Často tvoria pekne vyvinuté
kryštály. Najznámejšou odrodou je pyrop, pomenovaný podľa gréckych výrazov
pre oheň, známy je u nás ako český granát, ktorý je krvavo červený a pomerne čistý.
Veľa granátov sa ťaží spolu s diamantami v bani Kimberley a De Beers
V Juhoafrickej republike. Najbežnejším zo skupiny granátov je almandín. Názov je
podľa tureckej Alabandy, kde sa od staroveku brúsil. Najčastejšie býva červený až
fialovo-červený, prípadne do čierna.

AMETYST

TANZANIT

Jeho názov amethystos, amethustos alebo a metistos je grécko-rímskeho pôvodu, čo znamená „neopitý“ alebo „triezvy“, takto ho pomenoval grécky Theofrastos.
Podľa neho ľudia verili, že kto nosia na hrudi ametyst, je chránený proti otrave vínom. V pojednaní o kameňoch sa zmieňuje o ametystovej farbe opojného vína,
ktorá je fialovočervená. Podľa gréckej mytológie za vznik ametystu môže boh hojnosti a vína Dionýzos. Staroveké mezopotámske civilizácie si ho veľmi cenili. Vyrábali z neho pečatidlá s vyrytými náboženskými obrazmi a menom majiteľa. V starej
Číne z neho zhotovovali drobné gemy. Cenili si ho aj Etruskovia a starí Rimania.
Verilo sa, že chráni pred opitosťou. Egypťania ho tiež často používali vo svojich šperkoch už v v Starej a najmä v Strednej ríši (2055 – 1650 pred n. l.) a v grécko-rímskom
období (332 pred n. l. až 311 n. l.). Získavali ho z výskytov pozdĺž rieky Níl. V tom
čase sa spolu s ametystom získavalo aj zlato.

Má bohatú históriu, pretože sa objavil iba na konci 60. rokov. Jeho ťažbu
riadila spoločnosť Tiffany & Company,
ktorá ho aj pomenovala. Ceny boli
spočiatku veľmi vysoké. Tie aj
zostali, nakoľko tento drahý
kameň krásnej modrej
farby sa vyskytuje zatiaľ
iba v Tanzánii.

TYRKYS
Patrí tiež k tým drahým kameňom, ktoré vďačia za svoju
obľubu farbe. Je to farba od blankytnemodrej, pripomínajúcej
oblohu, po berlínsku modrú, pripomínajúcu more. Je
nepriehľadný, má pomerne nízku tvrdosť, býva celistvý.
Jeho domovskou krajinou je Irán, ktorý zásoboval celý
svet tyrkysom počas posledných 3.000 rokov. Na jeho
území sa našli koráliky z obdobia 5.200 – 3.500 rokov pred n.l.
To znamená, že patrí absolútne k najstarším drahým kameňom
celej histórie ľudstva.

SPINEL
Krásny kameň najčastejšie červenej farby sa často zamieňal za rubín.

ZIRKÓN

OLIVÍN

Je známy od staroveku a jeho názov pochádza z arabského slova zar-gun – zlato
a farba. Tvrdosť má 6,5-7,5, hustotu 4,7 g.cm-3.

Je pomenovaný podľa svojej olivovej farby, má sklený lesk, je krehký a nie príliš
výrazne štiepny. Pre svoju peknú farbu je v šperkárstve obľúbeným kameňom a zamieňa sa za podobný vltavín, najmä keď je vybrúsený. Najkrajšie olivíny pochádzali
z egyptského ostrova Topazos v Červenom mori, kde sa v staroveku výdatne ťažil.
V súčasnosti najkvalitnejšie pochádzajú z Pakistanu.

Farbu má hnedú až červenohnedú, žlto-hnedú, býva aj zelený alebo číry. Lesk má
diamantový. Vybrúsený zirkón sa svojou hrou farieb a jasu najviac podobá diamantu, vďaka jeho vysokému indexu lomu a disperzii farieb. Z drahokamových
štrkov na Srí Lanke sa získava už 2000 rokov. Od 6. stor. sa využíval aj v Grécku.
Laboratórnymi úpravami získava krásnu modrú farbu. Je najlepšou náhradou
za diamant. Vyrába sa aj synteticky a nesie názov zirkónia (správne kubicky stabilizovaná zirkónia KSZ).

LAPIS LAZULI
Pomenovanie pochádza z arabského azul, čo znamená nebo
a latiského lapis, čo znamená kameň. Býva obvykle fialovo-modrý, modrý, fialový alebo
zelenomodrý. Najkvalitnejšia surovina pochádza od rieky Amudarja v Badachšane (Afganistan).
Z týchto nálezísk ho dovážali
už Egypťania, ktorí z neho
vyrábali amulety.

MALACHIT
Názov pochádza z gréckeho
malache, čo znamená rastlinu slez zelenej farby, vhodnú
k liečeniu. V 19. storočí bol taký
populárny, že ruská cárovská
rodina ním dala obkladať celé
miestnosti. Vo viktoriánskom
Anglicku sa cenil natoľko, že sa
zasadzoval výlučne len do zlata. Najslávnejšie nálezisko je v oblasti Uralu
v Rusku a najväčšie
nálezisko malachitu je
v Katanze (Kongo).

SLONOVINA
Patrila oddávna k drahocennostiam hlavne Afriky a Indie. Je to jeden z najkrajších,
a zároveň najdrahších materiálov. V pozdĺžnom priereze pripomína štruktúru stromu, v priečnom priereze má jemnú, ľahko naznačenú sieťovú kresbu. Je pevná
a pružná, krémovej farby, časom žltne, čo môžeme vidieť na ozdobách zachovaných z dôb starého Egypta, Ríma a Byzantskej ríše. Slonovina v 19. storočí nebola
taká cenná pre obyvateľov Afriky ako pre Európanov či Američanov, a tak ju ľahko
vymieňali za málo hodnotný a častokrát menej kvalitný tovar. Zo slonoviny (kly slona afrického) si populácie Afriky vyrezávali poháre, náramky na ruky aj nohy, misky
a čaše. Vyrezávali ich ručne. Na rozdiel od imitácií sa slonovina dá opracovať nožom.
Kly slona podliehajú zákonom o ochrane, preto aj výrobky zo slonoviny sú čoraz
vzácnejšie až zakázané.

JADEIT A NEFRIT
V klenotníctvach ich vzájomne od
seba nerozlišujú a predávajú sa pod
spoločným názvom JADE. Takáto prax
je škodlivá, nakoľko sa jedná o dva samostatné minerály, z ktorých jadeit má
omnoho vyššiu šperkovú hodnotu ako
nefrit. K ťažkostiam s ich vzájomným
rozlišovaním prispieva aj ich prevažne
zelená farba. Číňania aj Aztékovia ich
mali ako kultový kameň.

JANTÁR

VLASTNOSTI DRAHÝCH KAMEŇOV

Jantár je považovaný za zvláštny „minerál“. Je to skamenená
živica stromov. Poznáme ho
hlavne podľa typickej medovožltej farby a po nahriati aj vône.
Spracovaniu jantáru sa ľudstvo venuje už od dávnych čias
a jednoduché metódy a techniky opracovania sa dedili
u spracovávateľov z pokolenia
na pokolenie. V súčasnosti je
problém s imitáciami.

Aby mohol byť drahý kameň považovaný za drahý, musí spĺňať určité fyzikálne
a chemické vlastnosti, ale musí mať ešte jednu vlastnosť, ktorá je v podstate nedefinovateľná a to, musí sa páčiť. Ľudia sa pri kupovaní drahých kameňov, prípadne
šperkov s drahými kameňmi, obyčajne zameriavajú na farbu, prípadne hmotnosť
kameňa, lesk a priehľadnosť . Menej často berú na zreteľ dôležitosť výbrusu drahého kameňa, prípadne čistotu. Práve výbrus robí drahé kamene pre človeka atraktívnymi. Kvalita výbrusu má veľký vplyv na optické vlastnosti drahých kameňov. Je
to spôsobené tým, že klenotníci resp. obchody so šperkmi často neuvádzajú tieto
kvality. Tá je uvedená len na certifikátoch od známych gemologických laboratórií.

Jantárové šperky boli po celé
stáročia dôležitým módnym doplnkom a predmetom dizajnu.

Je však dôležité uvedomiť si,
prečo vlastne drahé kamene kupujeme?
Ale tieto unikátne vlastnosti môžu byť ľudskému oku dostupné prostredníctvom pridanej hodnoty, ktorou je ich tvar a tiež dizajn šperku.
V súčasnosti sa drahé a šperkové kamene znovu dostávajú do centra záujmu
nielen v súvislosti s ich zdobiacou a dekoratívnou funkciou, ale aj s novou vlnou
záujmu o ich ezoterické vlastnosti. Nástupom diamantu sa drahým kameňom venovala väčšia pozornosť a zaujímala aj oblasť investovania akými sú dnes komodity.
Ceny drahých kameňov nie sú stabilné. Neexistuje žiadny zákon, ktorý by určoval
alebo upravoval ceny. Nie je preto ani dôvod, prečo by mali ceny drahých kameňov
kolísať v čase a v mieste. Najdôležitejší je však vzťah medzi cenou a kvalitou. Cena
by sa mala priamo vzťahovať ku kvalite – hmotnosti – vzácnosti a v neposlednom
rade aj atraktívnosti v šperku.

LIEČIVÁ A MAGICKÁ SILA KAMEŇOV
Akvamarín je nazývaný aj kameňom šťastia a dobrej pohody. Odstraňuje
depresie, prináša však trvalé priateľstvá. Odstraňuje únavu, pomáha na bolesti očí
a zubov. Je kameňom námorníkov, aby mali dobré vlny, vietor a vrátili sa zdraví.
Vhodný pre ľudí narodených v znamení Rýb, Vodnárov, tiež Blížencov a Váh.
Ametyst považuje sa za kameň intuície a duchovnej cesty. Podporuje u tých,
čo ho nosia obetavosť a nezištnosť, túžbu pomáhať iným. Pomáha pri bolestiach
hlavy, migréne, neuróze, či nespavosti. Prináša útechu, mierni žiaľ, daruje pokojný
a hlboký spánok. V astrológii sa považuje za kameň vhodný pre ľudí narodených
v znamení Rýb, Strelca a Panny; tmavofialový pre Kozorožcov; s purpurovým nádychom pre Baranov a Škorpiónov.
Citrín oživuje látkovú výmenu a nervový prenos elektrických impulzov. Údajne
dobre pôsobí pri zažívacích ťažkostiach a podporuje vylučovanie jedovatých látok.
Mali by ho nosiť cukrovkári, lebo vyrovnáva tvorbu inzulínu. Kto verí v pomoc citrínu, mal by ho nosiť pri sebe alebo dávať na postihnuté miesta a piť vodu, v ktorej
bol citrín ponorený. Je odporúčaný ako amulet chrániaci na cestách pred nehodami. Vo zverokruhu patrí k znameniu Býka, Leva, Blížencov a Panny.
Diamant. Kto vlastní diamant, prekonáva ťažkosti v živote, kto ho získa stáva sa
bohatým. Svojho majiteľa chráni pred nepriateľmi, napomáha duševnému rastu,
odstraňuje toxické látky z tela.
Granát zvyšuje vitalitu a robí majiteľa veselým. Chráni človeka pred zlými snami a falošnými priateľmi a nepriateľmi. Podporuje fantáziu, pomáha pri chorobách
krvi, srdca, zápaloch, chráni pred uhranutím. Vhodný pre ľudí narodených v znamení Škorpióna, Leva a Barana.
Karneol je oddávna pokladaný za kameň krvi, znižuje horúčku a zastavuje krvácanie, ukľudňuje a odstraňuje trému. Vzbudzuje u majiteľa lásku a sympatie, pomáha pri neurózach a depresiách, je vhodný pri popáleninách.
Krištáľ uložený pod vankúš vraj prináša pekné sny, vystavený v izbe vytvára harmóniu, pokoj a ruší geopatogénne zóny. V litoterapii sa odporúča pri liečení štítnej
žľazy a očných ochorení. Voda, v ktorej je ponorený kúsok krištáľu má vynikajúce
chuťové vlastnosti a je veľmi zdravá, predchádza nevoľnostiam. Biela farba, vráta-

ne čírosti, je farbou nevinnosti, čistoty duše, životnej múdrosti. Krištáľ položený na
postihnuté miesto vraj lieči a zabraňuje bolesti. Pri strate rovnováhy sa odporúča
nosiť krištáľ na tele. V astrológii je krištáľ priradený k znameniu Kozorožca, Leva
a Blížencov.
Olivín chráni svojho majiteľa pred smolou a nešťastím, zaháňa ťažké sny. Odporúčal sa ako liek proti zimnici a neduhom srdca, pomáha pri zápaloch a črevných
chorobách, odstraňuje toxické látky, podporuje sústredenie. Niektoré národy ho
považujú za posvätný kameň. Je vhodný pre sústredenie a priateľstvo.
Opál v staroveku a v stredoveku sa verilo, že prináša šťastie a robí dokonca
majiteľa akože neviditeľným. Rimania ho považovali za dôstojný a silný v ktorom
sídli duch pravdy. Podporuje harmóniu a priateľstvo. Vhodný pre ľudí narodených
v znamení Raka, Škoripóna a Váh.
Rubín bol ochranou proti moru, pomáha pri zastavovaní krvácania, prináša
majiteľovi dobré zdravie, optimizmus, kľud a rozvahu, pomáha pri reumatických
bolestiach, bolestiach hlavy, slabosti srdca a posilňuje mužnosť. Vhodný pre ľudí
narodených v znamení Barana, Leva a Škorpióna.
Ruženín sa spája s láskou, rozpúšťa zlú atmosféru po hádkach, očisťuje vzduch
po chorobe, záchvatoch detského hnevu, domácich nezhôd a ťažkostí. V podnikaní podporuje prosperitu a úspech, sebadôveru a vnímanie hodnoty vlastnej osoby. Navodzuje dobrú náladu, uspáva, odstraňuje skleslosť, ovplyvňuje lásku, lieči
depresiu. Vhodný pre ľudí narodených v znamení Kozorožcov, Blížencov a Váh.
Smaragd prináša bohatstvo a spokojnosť. Vhodný pre ľudí narodených v znamení Býka, Leva a Raka.
Turmalín Vhodný pre ľudí narodených v znamení Kozorožca, Váh a Škorpióna.
Tyrkys je ideálny pre ľudí narodených v znamení Rýb, Vodnárov a Strelca.
Zafír zaručoval nesmrteľnosť a prinášal dobré myšlienky, pocty a bohatstvo. Bol
obľúbeným kameňom vládcov, pretože si majiteľ získaval priazeň božiu a priazeň
ľudí. Osvedčil sa pri liečbe vysokého tlaku, nespavosti a migrénach. Ochraňujem
majiteľa pred úrazmi a zlomeninami. Vhodný pre ľudí narodených v znamení Býka,
Panny a Strelca.

KAMENE PODĽA ZNAMENIA
Kozorožec (22. 12. – 19. 1.)

Rak (21. 6. – 21. 7.)

ruženín, záhneda, mesačný kameň
ale aj labradorit, krištáľ, čierny
turmalín, obsidián

smaragd, mesačný kameň, ale aj
avanturín, chalcedón, jadeit, karneol,
rodochrozit, achát, opál

Baran (21. 3. – 19. 4.)

Váhy (23. 9 – 22. 10.)

ametyst, rubín, granát, tiež hematit,
karneol, ohnivý achát, jaspis

akvamarín, ruženín, ružový turmalín,
tiež heliotrop, ametrín, chryzokol,
opál, obsidián mahagónový

Vodnár (20. 1. – 18. 2.)

Lev (22. 7. – 22. 8.)

akvamarín ďalej jaspis, fluorit, tyrkys,
krištáľ, labradorit

rubín, smaragd, granát, citrín, tiež
krištáľ, jantár, tigrie oko, slnečný
kameň, ohnivý achát

Býk (20. 4. – 20. 5.)
Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Škorpión (23. 10. – 21. 11.)

zafír, smaragd, ruženín, citrín, tiež
achát, avanturín, malachit chryzokol,
korál

Panna (23. 8. – 22. 9.)

ametyst, akvamarín, mesačný kameň
tiež jadeit, labradorit, fluorit, tyrkys,
opál

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
akvamarín, citrín, tyrkys, tiež tigrie
oko, kalcit, karneol, jantár, krištáľ

rubín, turmalín, granát, tiež achát,
heliotrop, hematit, malachit,
obsidián, opál

zafír, citrín, lapis lazuli ďalej aj jaspis,
tigrie oko, čaroit, jantár, heliotrop,
sodalit

Strelec (22. 11. – 21. 12.)
zafír, ametyst ale aj sodalit, tyrkys,
chalcedón, avanturín, malachit

Elephant Diamonds, s.r.o.
929 01 Dunajská Streda
Galantská cesta 658/2A
Tel.: 0915 666 000
info@elefantdiamonds.sk
www.elephantdiamonds.sk
Otváracia doba:
Po-Pi 09:00 - 18:00 | So 09:00 - 12:00
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