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ANOTACE 

Ve své práci se budu zabývat kamenářstvím v 19. až 20. století. Hlavním předmětem zájmu 

bude především hledáním drahých kamenů prostřednictvím Čenka Paclta, Michala Kotleta a 

Zdeňka Holuba z Holic na jejich zahraničních cestách.  Dále budu sledovat finanční vývoj 

firem, které se v Turnově zabývaly broušením drahých kamenů. Práce by měla vytvořit náhled 

na kamenářství na Turnovsku a fungování kamenářského průmyslu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

drahé kameny – sběrači drahých kamenů – kamenářství – Turnov – cestování – 19. století – 

brusírny drahých kamenů – každodenní život  

ABSTRACT 

In this thesis I am going to introduce the history of gem cutting in 19th and 20th century. The 

primary subject which I am going to analyse will be the prospecting of gemstones by Čeněk 

Paclt, Michal Kotleta, both from Turnov, and Zdeněk Holub from Holice on their journeys to 

foreign countries. Then I will focus on the financial development of the companies which were 

dealing with cutting gemstones and their distribution in Turnov. This thesis should describe the 

history and development of gem cutting industry in Turnov region and the different aspects of 

gem cutting as well as gem hunting profession. 
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Úvod 
Svoji bakalářskou práci věnuji historii kamenářství v 19. a 20. století. Zaměřila jsem se 

především na Turnovsko. Pokusím se nahlédnout do každodenního života sběračů kamenů a 

obchodníků s drahými kameny, kteří s ideou výdělku opouštěli svoji rodnou zem. Budu 

nastiňovat způsob hledání kamenů, průběh těžby a následné zpracování nalezené suroviny. 

Uvedu i konkrétní příklad sběrače kamenů, který se vzdal života v Čechách a odjel žít na jiný 

kontinent. Rovněž se dotknu turnovských firem, které se zabývaly broušením drahých kamenů. 

Budu sledovat jejich chod a výdělečnost a porovnám je se zisky sběračů.  

Zvolila jsem si oblast Turnovska, jelikož je známá výrobou šperků a hlavně 

zpracováním českého granátu. Český granát a šperky s ním spojené jsou známé po celé Evropě. 

Nicméně v Turnově se zpracovávaly i jiné suroviny, které se musely do města dopravovat a 

někdo se musel zabývat jejich vyhledáváním a cestovat pro ně ne malé vzdálenosti.  Cestování 

na jiné kontinenty s sebou neslo i mnohá nebezpečí. Na novém kontinentu byla jiná kultura, 

podnebí a jiné zvyky, se kterými se cestovatelé museli vypořádat. Často si psali deníky, aby 

mohli následně informovat obyvatele města o tom, jak se žije jinde. Tyto deníky mi byly 

cenným pramenem při mé práci.  

Deníkové zápisky psal Čeněk Paclt a byly dokonce vydány. Nejobsáhlejší a nejvíce 

podrobný je titul Cesty světem,1 který vydalo nakladatelství Orbis v roce 1954. Kniha je 

přetiskem prvního vydání z roku 1888. Byla sestavena podle zápisků a dochovaných dopisu dr. 

Jaroslavem Svobodou a poté ji vydal Karel Vačlena v Mladé Boleslavi pod názvem „Čeňka 

Paclta cesty po světě“.2 Dále byla vydána kniha, která popisuje Pacltův život v Jižní Africe. 

Nese název Sedmnáct let v jižní Africe.3 Podobná publikace vyšla i o jeho životě Austrálii - 

Cesty po Austrálii.4 Tyto tituly se zabývají převážně každodenním životem na daném 

kontinentě. Pod vydavatelstvím Melatrich vyšla v roce 1947 kniha od Čeňka Paclta s názvem 

Jak jsem hledal zlato a diamanty. Popisuje hlavně vyhledávání zlata na kontinentech, rizika 

s tím spojená a co všechno bylo k takovému hledání potřeba.  

Zápisky po sobě zanechal i Michal Kotler. Byly vydány v časopise Světozor a 

v Časopise českého muzea jako články od Kotleta samého a to pod názvem Cestování Michala 

Kotlera v evropském Rusku a Sibiři. Vypráví zde o každodenním životě místních obyvatel a o 

1 PACLT, Čeněk, Cesty světem, Praha 1954, s. 154. 
2 Tamtéž, s. 8. 
3 PACLT Čeněk, Sedmnáct let v jižní Africe, Praha 1941. 
4 PACLT Čeněk, Cesty po Austrálii, Praha 1939. 
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svých cestách do hor, kde hledal drahé kameny či zlatonosné písky. Rukopisy Michala Kotlera 

bychom našly v Archivu v Turnově.  

Hlavním využívaným pramenem byla pozůstalost firem František Šlechta - brusírna 

drahokamů a Ladislav Durych - brusírna drahokamů a imitací, která je datována 1940–1951. 

Obě tyto pozůstalosti mají podobný charakter, který poukazuje na finanční stránku firmy a 

v menší formě se zde objevuje i korespondence se zákazníky. Oba fondy jsou dostupné 

v archivu v Zámrsku. Tyto prameny budu porovnávat s pozůstalostí Zdenka Holuba, po kterém 

se dochovala korespondence s jeho matkou, jež je uložena v Archivu v Pardubicích.  

V historické části vývoje kamenářství budu využívat knihu Historie a současnost 

podnikaní na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku,5 kterou editoval Michal Jakl. Kniha je 

rozdělena na dvě části, a to na obecnou historickou a na podnikatelskou současnost. Historickou 

část sestavil kolektiv regionálních historiků.6 V historické části se nachází kapitoly spojené 

s kamenářstvím a s výrobou skelné imitace. V této knize se dozvídáme pouze situaci místních  

firem.  O kamenářství a jeho historii byly dále napsány dva články. České Kamenářství7 od 

Františka Zumana a také článek Broušení granátů na Světelsku8 od Milana Semiana. Za klíčové 

dílo pro historii kamenářství na Turnovsku pokládám knihu Podkrkonošské kamenářství9 od 

Mgr. Milana Píšla. Jinak k samotnému vývoji kamenářství nevzniklo mnoho publikací.   

Pro doplnění údajů o zpracování kamenů budu pracovat s příručkami, využívanými jako 

učebnice pro obor broušení drahých kamenů. Knihu od Ivana Turnovce Broušení drahých 

kamenů, která poukazuje na historii kamenářství, ale i na praktickou část, tedy na samotnou 

práci s kameny. Dále jsem se částečně opírala o učebnici pro střední školy od Antonína Braniše 

Materiály pro zlatníky – klenotníky.  

O sběračích drahých kamenů a jejich cestách se dozvídáme v knize Velké dějiny zemí 

Koruny České10 v tématické řádě cestovatelství od Michaela Borovičky. Kniha vypráví o 

začátcích cestovaní. Dozvídáme se, že se necestovalo za zábavou, nebo za poznáním světa. 

První lidé, které Borovička považuje za cestovatele, jsou česká knížata, která cestovala na říšské 

                                                           
5 JAKL Michal, Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku a Turnovsku, Žehušice 2004. 
6 Tamtéž, s. 5.  
7 ZUMAN František, České kamenářství, in: Sborník pro hospodářské a sociální dějiny 1, Praha 1946. 
8  SEMIAN Michal, Broušení granátů na Světelsku, in: Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení 
regionálně-historického povědomí, Havlíčkův Brod 2002. 
9 PÍŠL Milan, Podkrkonošské Kamenářství, Jičín, 1997. 
10 BOROVIČKA Michael, Velké dějiny zemí Koruny české, Cestovatelství, Praha 2010. 
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sněmy apod. V roce 845 cestovalo do Řezna čtrnáct českých knížat.11 Cestovaní za poznání 

nového světa a zapisování poznatků přinesla renesance a humanismus.12 Kniha nás provede 

všemi jmény cestovatelů až do doby samostatného českého státu.  

 Úplně jinak se cestovatelství věnuje publikace Čeští cestovatelé a obraz v zámoří 

v české společnosti,13 kterou napsal Vladimír Rozhoň. Zabývá se cestováním od počátku 

českého novodobého cestovatelství, a to především do Ameriky, Afriky, Asie, Austrálie a 

Arktidy. V 19. století mířilo do Ameriky mnoho emigrantů. V roce 1848 tam z politických 

důvodů utekl i Vojta Náprstek. První, kdo odjel do Ameriky, byl v roce 1842 Čeněk Paclt, který 

jako první Čech vstoupil i na Nový Zéland.14 Kniha si klade otázky, co bylo potřeba zařídit před 

cestou na jiný kontinent a z čeho cestu financovat. Dobrodruzi cestu hradili z toho, co si sami 

vydělali. Hlavně jejich náklady na cestování nebyly tak vysoké jako např. u badatelů. 

Dobrodruzi se ani na své cesty nepřipravovali a pokud ano, není doloženo jak. Např. Čeněk 

Paclt si před svou první cestou koupil pouze lodní lístek, a to bylo vše. Čeští cestovatelé uměli 

na svých cestách dobře improvizovat. Oproti zahraničním cestovatelům jim chybělo zázemí a 

podpora oficiálních institucí a ústavů.15 Toto jsou dvě zásadní publikace k cestování, jiná 

významná odborná literatura k tomuto tématu nevyšla.  

  

                                                           
11 Tamtéž, s. 17. 
12 Tamtéž, s. 22. 
13 ROHOŇ Vladimír, Čeští cestovatelé, Praha 2005. 
14 Tamtéž, s. 13-17.  
15 Tamtéž, s. 58-78.  
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Legenda o nálezu drahých kamenů na Kozákově   
Kamenářství je označení řemesla, které se zabývá sběrem a zpracováním drahých 

kamenů. Tento název vznikl v regionu severovýchodních Čech a je zde také výhradně 

používán.  Právě v této oblasti je hora Kozákov, kde se nacházely bohaté nálezy drahých 

kamenů. O nalezení prvního kamene existuje legenda. Vypráví příběh, podle kterého pásl 

chlapec na hoře krávy. Jedna kráva ho rozzlobila a on po ní hodil kamenem. Následně zjistil, 

že hozený kámen, měl větší cenu než kráva, po které ho hodil.   Symbol krávy a pasáčka se 

využíval ve starých mapách jako ukazatel nalezišť přírodního bohatství.16  

Historie zpracování drahých kamenů na Turnovsku  

Historie hledání drahých kamenů na Turnovsku, tak jak jí známe my, sahá na začátek 

16 až 17. století.17 Podle archeologických nálezů to bylo o dost dříve. Prvními zpracovateli 

kamenů na Turnovsku byla nejspíše už tlupa neandrtálských lovců. Ti zde před více než 80 000 

lety obydleli jeskyni u Bělé – Rozumova na Turnovsku. Na dně jeskyně byly nalezeny kamenné 

předměty určené k lovu. Neandrtálci používali křemen a jaspis, ale účel využití nebyl okrasný. 

V pozdní době kamenné zde vznikaly první kamenářské dílny, ze kterých známe jen fragmenty 

dochované v jeskyních Babí a Kudrnáčová pec. Obě tyto lokality se nacházejí na svahu hory 

Kozákov. Později zde byly objeveny další bohaté nálezy olivínu v čediči, achátu, jaspisu a 

pyropu neboli českého granátu. Ve středověku bylo toto místo označováno Italy za pokladnici 

kamenářů.  Jezdili sem vyhledávat barevné kameny. 

Nálezům na Kozákově věnoval pozornost i sám Karel IV. Podle kroniky Václava Hájka 

z Libočan odtud pocházely kameny na výzdobu kapky sv. Václava v pražské katedrále. 

Odbornými průzkumy byla tato domněnka vyvrácena. I přesto Hájek z Libočan dokázal, že znal 

místní naleziště velmi dobře. I Karel IV. roku 1357 navštívil Kozákov, aby se seznámil 

s nalezištěm.18  Ale i přesto je zřejmé, že i Karel IV. měl oblibu v drahých kamenech o čem 

svědčí výzdoba Karlštejnu i Svatováclavské kaple na Hradčanech.19   Za vlády Rudolfa II. byly 

kameny z Kozákova vyváženy do zahraničí, kde se i zpracovávaly. Italští umělci zde hledali 

hlavně pestré jaspisy, které měly bohatou škálu barev. Využívaly je pro mozaikové obrazy. Ty 

můžeme najít přímo v Italii ve Florentských palácích. V dóžecím paláci v Janově je uložena 

dobová mapa českých nalezišť, kde je vyobrazen motiv pasáčka a krávy na místech Kozákova. 

Jenže symbol je veliký a zasahuje i do jiných krajů. To způsobovalo, že hledači často pátrali po 

                                                           
16 KULÍŠKOVÁ Alžběta, Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových, Turnov 2012, s. 8. 
17 POLÁK Jan, Kamenářství na Turnovsku, In: Od Ještědu k troskám 1927, č. 8, s. 182-191. 
18 PÍŠL Milan, Podkrkonošské Kamenářství, Jičín 1997, s. 4 
19 SEMIAN M., Broušení granátů na Světelsku, s. 58. 
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drahých kamenech i tam, kde se vůbec nenacházely.  Rudolfu II. se nezamlouvalo, že Italští 

prospektoři vytěžovali místní zdroje a pak je vyváželi do zahraničí, a tak sám pozval italské 

umělce, aby zde kameny zpracovávali pro jeho soukromé umělecké sbírky.20 Dokonce nechal 

v roce 1585 za Starou oborou u Vltavy vybudovat vlastní brusírnu.21 Za Rudolfovy doby se 

těšil velké slávě český granát. Již v 15. století bylo objeveno naleziště v Českém středohoří u 

Třebonic. Dále se získával rýžováním v potocích u Ktové, u Rovenska a u Bradlecké Lhoty. Je 

pravděpodobné, že už v této době se zde provádělo broušení granátů, ale zatím to nebylo hlavní 

zaměstnání, spíš jen přivýdělek. Český granát byl a stále je výjimečný svojí barevností, kterou 

nemění ani při vysokých teplotách. Vzhledem k velikosti bylo velmi vzácné najít kámen větší 

než hrášek.  

Do 16. století byla práce brusičů velmi snadná. Často technologie broušení byla 

rodinným tajemstvím.  Kameny se jen leštily a mírně zakulacovaly. Větších úprav bylo jen 

málo. Vybrušovaly se plošky, které už ale byly na kameni při jeho nálezu. Také se nedělaly 

pravidelné plošky jako dnes, kterým říkáme facety.  Pro úpravu kamenů bylo potřeba znám 

tvrdost kamene. Pro opracování těch nejtvrdších se využívalo technologie vzájemného tření.  

Broušením granátů se živili domácí brusiči do konce 19. století, kdy skončila tzv. granátová 

móda. Uvádí se, že jich bylo kolem dvou tisíc.22 

Podle zákonů doby Rudolfa II. patřilo veškeré bohatství v zemi jen jemu. On sám mohl 

dát privilegium někomu dalšímu a ten mohl spravovat nerostné bohatství země. Roku 1601 

dostal privilegium hledat zlato, stříbro a drahé kameny Šimon Tadeáš Budek z Falkenberka, 

který se také stal císařským prospektorem.23 Nejspíše byl do této funkce zvolen z důvodu, že 

bydlel v Rovensku pod Troskami, a místní naleziště a kameny znal. Šimon Tadeáš Budek 

z Falkenberka jako alchymista měl k tomuto oboru blízko. V této době Turnov vlastnil rod 

Smiřických. Zikmund ze Smiřic nechal Budka i s jeho hledači vyhnat. Všechna významná 

naleziště spadala pod panství Smiřických Například Kozákov a Jizerka. Právě zde se nacházel 

český granát.   

V důsledku třicetileté války byly sbírky Rudolfa II. poničeny a rozkradeny. Po roce 

1623 bylo zakázáno vyvážet český granát bez úředního povolení. I přesto byl vyvážen, a tak 

bylo roku 1630 rozhodnuto, že každý kdo se pokusí vyvést z knížectví drahé kameny a rudu, 

                                                           
20  KULIŠKOVÁ, A., Kamenářství a sklářství, s. 8. 
21  PÍŠL, M., Podkrkonošské Kamenářství, s. 5. 
22 Tamtéž, s. 6 
23 KULÍŠKOVÁ, A., Kamenářství a sklářství, s. 9. 
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bude zatčen. 24 Tyto rozkazy pocházely z nedalekého Jičína, který vlastnil Albrecht 

z Valdštejna.  

Na přelomu 16. a 17. století přicházeli do Turnova zahraniční kamenáři a učili zde místní 

obyvatelstvo řemeslu. Albrecht z Valdštejna dal rozkaz k tomu, aby byla hora Kozákov 

prozkoumána. Chtěl, aby zde byla zahájena soustavná těžba. Očekáváné bohatství však nebylo 

nalezeno. I přesto, že na Kozákově nebylo nic nalezeno, měl Albrecht z Valdštejna své brusírny 

u řeky Jizery. 

 Na začátku 18. století byly zaznamenány snahy prosadit v Turnově broušení diamantů, 

ale nedochovaly se přímé doklady, že by tomu tak skutečně bylo.25 V roce 1758 vznikla 

v Turnově první myšlenka na vybudování kamenářské manufaktury. Ta se však neuskutečnila. 

Je možné, že kdyby Arnošt z Valdštejna, kterému byla tato myšlenka blízká, manufakturu 

vybudoval, nedostala by se do popředí skelná kompozice. Turnovské kamenářství, čímž je 

myšleno klasické kamenářství, které zpracovává drahé kameny, se dostalo do úpadku na 

přelomu 17. a 18. století. V této době se sem dostala technologie skelné kompozice, která měla 

nahradit přírodní kameny.  Kamenáři to bylo chápáno jako fušování do řemesla, a to jak doma, 

tak v zahraničí.26 Zároveň to mělo špatný vliv na dobré jméno českého kamenářství.   

Výroba skelné kompozice na Turnovsku se nejvíce rozvíjela v polovině 18. století. 

V této době se jen málo zpracovaly přírodní kameny.27 Spíš se zpracovávala skelná kompozice. 

Dokonce se i skelná kompozice, která vypadala jako polodrahokamy, vyvážela s tím, že to jsou 

přírodní kameny, ale v této době to nebylo to vnímáno jako podvod ale nýbrž jako vývoj nové 

technologie.28 Do Turnova sklená kompozice přišla jako technologická novinka, ale byla známa 

již dříve už ve 12. století v Benátkách, kde měla delší tradici než u nás.  Na našem území se 

začala sklená kompozice prosazovat s příchodem baroka a jeho zdobnosti, kdy vznikla potřeba 

se zdobit i v nižších vrstvách a tím rostla poptávka po levnějších špercích, ale také lidé chtěli 

nosit krásné drahé kameny, ale spokojili se s přesnou napodobeninou drahých kamenů.  Tomuto 

požadavku se museli přizpůsobit i brusiči a tím začalo dělení brusičů na ty, co brousí přírodní 

surovinu, a na brusiče skelné kompozice. Sklo na vybrušování skelné kompozice si často 

                                                           
24 PÍŠL, M., Podkrkonošské Kamenářství, s. 6. 
25 JAKL M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 53. 
26 POLÁK J., Kamenářství na Turnovsku, s. 182-191. 
27 JAKL M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 53.  
28 KULIŠKOVÁ A., Kamenářství a sklářství, s. 10. 
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připravovali doma sami. To jim umožnilo experimentovat s barevností skla tak, aby to vypadalo 

co nejvíce věrohodně.  

V roce 1762 byla situace natolik vyhrocená, že místní kameníci podali stížnost, aby byla 

sjednocena pravidla. V té době zpracovávalo několik kamenářů skelnou kompozici, což mělo 

neblahý vliv na ostatní kamenáře. Svou činností jim totiž snižovali cenu jejich výrobků. Na to 

zareagoval Emanuel Filip hrabě z Valdštejna, tak, že přísně zakázal práci s napodobeninami 

drahých kamenů. Kamenářští mistři měli dostat právo dohlížet, aby se nezpracovávaly 

napodobeniny.29 Tím bylo kamenářství pozdviženo do popředí. To skončilo v 90. letech 18. 

století válkou s Francií a vyhlášením kontinentální blokády Anglie roku 1806. Tato situace 

přispěla k rozvoji naší textilní výroby. Pro vývoz drahých kamenů to přínosné nebylo, jelikož 

jejich cena šla výrazně dolů. Ve městě se mezi kamenáři rozmohla bída a celé rodiny silně 

strádaly. V prosinci 1794 projížděl městem hrabě Josef z Valdštejna a na vlastní oči viděl, 

v jaké bídě obyvatelé města žijí. Po ulicích se potulovalo velké množství žebráků.   

O úpadku řemesla svědčí i to že, v roce 1776 bylo v Turnově 188 kamenářských mistrů, 

90 tovaryšů a 10 učňů. V roce 1797 to bylo pouhých 37 mistrů, 8 tovaryšů a 1 učeň. I přes 

neblahý vývoj řemesla se podařilo udržet ho až dodnes.  

Velký vliv na to, že se řemeslo prosadilo, měl český granát, který byl na našem území 

jedinečný. Zpracovával se na více místech české republiky. Bylo tomu nejspíše z důvodu 

pozvednutí ekonomiky daného kraje, jako tomu bylo na Světelsku, kde se stalo broušení grantů 

hlavním průmyslovým odvětvím na více než 200 let.30 Ze zdrojů není zřejmé, v jaké míře se 

zde těžil pyrop, anebo zda se zde vůbec těžil. A nebo, zda byl dovážen z jiného kraje není zcela 

jasné. Naopak jsou doklady k tomu, že se z jiných krajů dovážely pyropy do Turnova, kde se 

poté zpracovávaly do šperků.  

Na začátku 30. let 19. století se kamenářství v Turnově začalo opět prosazovat. Nicméně 

stále zde zůstalo hodně brusičských dílen, které se zabývaly zpracováním skelné kompozice.  

O tom svědčí i to, že v 70. letech 19. století bylo v Rovensku pod Troskami 80 brusičů a pouze 

20 z nich se zabývalo zpracováním českých grantů. Ostatní se zabývali broušením skelné 

kompozice nebo tyrolskými granáty. Skelná kompozice postupně přestala být pro lidi zajímavá 

a její cena začala klesat. Brusiči se začali vracet k přírodní surovině a také začínali cestovat pro 

                                                           
29 POLÁK J., Kamenářství na Turnovsku, s. 182-191.  
30 SEMIAN M., Broušení granátů na Světelsku, s. 60. 
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nové zboží, anebo z důvodu prodeje. Skelná kompozice se z Turnova přesunula do Jablonce 

nad Nisou.31 

 V polovině 19. století se zde obchodem s drahokamy zabývalo 20 obchodníků a 

v podnicích bylo zaměstnáno až na osm set obyvatel i z okolních vesnic. Jejich plat se 

pohyboval mezi 2 až 4 zlatými. Když z toho zaplatili nutné potřeby pro výrobu, tedy materiál, 

smirkový papír, cín, olovo, vosk a také olej, tak se jejich čistý zisk pohyboval okolo 36 krejcarů.  

V tomto období přišla druhá éra tzv. módy českého granátu a kamenáři, zlatníci i 

stříbrníci neměli nouzi o práci. Po ukončení napoleonských válek hledali turnovští obchodníci 

nový odbyt pro své výrobky. Kamenářský obchod začal směřovat do Ruska.  Odbyt zde však 

nebyl příliš velký, protože se jich zde koncentrovalo velké množství na to, aby se uživili. Mnoho 

z nich věřilo, že najdou velké naleziště, které by jim přineslo velké bohatství. 

V roce 1827 se vydal na obchodní cestu František Marek (1790–1871) do Drážďan, 

Míšně, Lipska, Brém, Hamburku, Dánska a Ruska.32 Tato cesta je považována za jeho první 

velkou obchodní cestu, při níž cestoval pěšky, pouze s batohem se zbožím na zádech.33  Druhou 

cestu podnikl do Ruska. Na zboží získal úvěr od několika výrobců. Necestoval sám. Vzal s 

sebou na přiučenou syna své sestry Michal Kotlera (1800–1879). Zpátky do Turnova se vrátili 

po devíti měsících. Na další cesty se Michal Kotler vydává už sám, a svoje cesty každoročně 

opakuje. Jeho strýc za svůj život absolvovat pět cest do Ruska. Zpět do Čech dovážel 

astrachánské černé beránčí kůže, lněné semeno a drahé kameny z uralských nalezišť. V jednu 

dobu se stal v Rusku velmi oblíbený pyrop, a aby mohl nasytit Ruský trh, musel si najmout 

brusiče. Uvádí se, že zaměstnával až 50 turnovských brusičů.34 

Ve druhé polovině 19. století došlo v turnovském kamenářství ke konjunktuře,35 což 

mělo velký dopad. Opracování kamenů začalo zajímat mnoho lidí, a hlavně neodborníky 

v řemesle, kteří toužili po bohatství. V této době došlo ke zhoršení kvality broušení kamenů. 

Poté začala do kamenářství pronikat průmyslová výroba. František Marek měl velký zájem, aby 

se kamenářství nestalo záležitostí průmyslovou, ale záležitostí domácí výroby. A tak v roce 

1869 s darem 13 560 zlatých, které si přivezl ze svých cest,36 zakládá samostatnou veřejnou 

průmyslovou školu, která měla vrátit do kamenářství odbornost a připravit studenty na obchod 

                                                           
31 PÍŠL M, Podkrkonošské Kamenářství, s. 16. 
32 JAKL M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 54.  
33 PÍŠL M., Podkrkonošské Kamenářství, s. 17. 
34 SEGET Karel, Turnovan na Sibiři, In: Lidová demokracie, č. 246, Praha 1985, s. 9.  
35 JAKL M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 54.  
36 PÍŠL M., Podkrkonošské Kamenářství, s. 17. 
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s kamenářským zbožím.37 Školu založil, protože sám neměl dobré vzdělání a chtěl, aby jeho 

nástupci měli vzdělání.  

V roce 1926 vyšel článek v časopise Hlasy Pojizerské, ve kterém se uvádí, že tato škola 

již neexistuje. Není ale jasné, za jakých okolností zanikla. V Turnově byla v roce 1884 otevřena 

odborná škola pro úpravu drahokamů, jako jediná v Rakousku – Uhersku.  Ta zde působí 

dodnes. Spojitost mezi těmito dvěma školami není známá.  Je jasné, že obě školy měly připravit 

budoucí kamenáře, ale každá měla jiné zaměření.  Škola Františka Marka se zabývala 

obchodem, ale neučila zpracování kamenů. To se začalo vyučovat až o 15 let později na nově 

založené škole. Absolventi této školy pak reprezentovali turnovské kamenářství po celém světě. 

Je možné, že škola Františka Marka skončila v souvislosti s jeho smrtí.  

Z pramenů vyplývá, že nejznámější osobnosti spojené s obchodem drahokamy, jako 

František Marek, Michal Kotler, Čeněk Paclt, František Šlechta a Ladislav Durych působily 

v Turnově již před největším rozmachem kamenářství a měly nejlepší podmínky. Jedno mají 

všichni společné ani jeden nebyl vyučen kamenářem. Řemeslu se přiučili na svých cestách. 

Všichni chtěli zbohatnout, ale podařilo se to jen některým.  

Do první světové války se v Turnově brousily především malé kameny v briliantových 

výbrusech. Po první světové válce byla více přístupná surovina pro broušení kamenů, což 

pomohlo, aby obnovení kamenářského průmyslu začalo znovu. V roce 1919 byl v Turnově 

ustaven Svaz brusíren drahokamů, který měl pomoci místním firmám s odbytem zboží. Po první 

světové válce se v Turnově začaly otevírat různé kamenářské firmy. Například brusírna perel 

imitací Karla Pitaše a Josefa Plíhala, továrna umělých perel Belda a spol., nebo výroba 

kompozičního skla Jana Flégra. Otevřelo se zde i družstvo brusičů Precious.  

Když Evropu ve 30. letech 20. století zasáhla hospodářská krize, řada firem musela své 

podniky zavřít, nebo omezit výrobu na minimum. Některým se podařila hospodářská krize 

přečkat tím, že do své výroby zavedli technické kameny. Hlavně acháty pro ložiska vodoměrů 

nebo hodinová ložiska z Pyropu. Produkci technických kamenů si nemohla dovolit každá firma. 

Jejich zavedení bylo velmi nákladné, protože bylo potřeba nakoupit úplně nové vybavení.  

V roce 1935 byla Svazem brusíren založena vývozní kancelář a Výzkumná stanice pro 

rozbor a určení veškerých drahokamů a polodrahokamů.  Vývozní kancelář měla za úkol 

sledovat celní a jiné předpisy zemí, se kterými firmy obchodovaly. Po nástupu Adolfa Hitlera 

                                                           
37 JAKL M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 53-55.   
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si Československo chtělo udržet vlastní obranyschopnost, což mělo za důsledek zvýšenou 

poptávku po technických kamenech do leteckého a zbrojního průmyslu. Za okupace byl 

vznesen požadavek, aby byla zastavena veškerá produkce broušení drahých kamenů. 

Turnovským brusičským firmám se podařilo udržet kamenářskou výrobu jen díky potřebě 

technického kamene.  

Po roce 1945 byly v Turnově zestátněny i malé provozovny a živnosti. Pět 

brusírenských firem bylo v roce 1948 sjednoceno do Spojených brusíren drahokamů a o rok 

později byly připojeny k jablonecké firmě Preciosa, která se zabývá výrobou korálků. Nadále 

se produkcí technického kamene zabývá firma Dias, která před rokem 1971 nesla název 

Turnovské brusírny. V roce 1961 bylo družstvo Precious připojeno k podniku Granát. Ten byl 

založen v roce 1953 a funguje dodnes jako jediná firma na výrobu šperků s českým granátem.38 

  

                                                           
38 JAKL M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 54–57.  
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Turnovští lovci zlata a diamantů 
V českých zemích není početně zastoupena skupina cestovatelů, dobrodruhů a lovců 

zlata či diamantů.39 Sběratelství drahých kamenů má na Turnovsku dlouhou tradici. Už v 

pravěku zde byla objevena ložiska, která se vyskytují po celém Podkrkonoší. Nejprve se 

sběratelstvím zabývali amatéři, kteří zakládali různé kluby, kde se scházeli, diskutovali o svých 

nálezech a zjišťovali, na jakých místech se kámen vyskytuje 

Na přelomu 18. a 19. století bylo sběratelství drahých kamenů oblíbeným koníčkem 

mnohých učitelů, kteří pak mezi svými žáky našli další nadšené sběratele. Mezi takové patřil 

Jan Benda (1855–1919), který se věnoval geologii permu a o svém výzkumu sepsal i publikaci, 

jejíž rukopis se nachází v Městském muzeu v Hořicích v Podkrkonoší.  V roce 1894 mu byla 

udělena druhá cena za sbírání českých minerálů. Dalším takovým sběratelem a zároveň 

učitelem byl Václav Šťastny (1961 – 1934), který sbíral zkamenělé i drahokamové odrůdy 

křemene. Za dobu, kdy se sběru věnoval, nasbíral přes tunu nerostů. Jana Poláka (1876–1946) 

ke sběratelství přivedla jeho působnost na Státní odborné škole klenotnické v Turnově. Antonín 

Karč (1879 – 1952), který se stal ředitelem státní odborné školy šperkařské v Turnově, se 

zabýval sběrem především na Kozákově a také prosečskými jaspisy.  

Sbírka Václava Fejfara z Nové Paky byla považována za nejlepší na Novopacku. Na 

stejném místě působil i František Záveský. Vlastnil největší sbírku novopackých achátů, které 

byly v roce 1937 prezentovány na světové výstavě v Paříži.  Michal Antonín Kotler (1800–

1897) budoval sbírku kozákovských drahých kamenů a vyjížděl i do zahraničí, což u 

předchozích představitelů není známé. Na základě svých aktivit a zkušeností založil 

výzkumnou stanici pro minerály v Turnově, z níž se stal Výzkumný ústav minerálů.  Čeněk 

Paclt (1813-1887) a František Marek byli sběrači ale především obchodníci.  František Šlechta 

(1855–1927) a Ladislav Durych nebyli sběrači ale obchodníci. Vlastnili firmy na broušení 

drahých kamenů.40 

Z důvodu dostupnosti informací se ve své práci budu zabývat Čeňkem Pacltem, 

Františkem Markem, Františkem Šlechtou, Michalem Antonínem Kotlerem, Ladislavem 

Durychem a Zdenkem Holubem z Holic.  

  

                                                           
39 BOROVIČKA, Michael, Velké dějiny zemí Koruny české, Praha 2010, s. 449. 
40 PÍŠL M., Podkrkonošské Kamenářství, s. 34-38. 
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Michal Kotler 

 Narodil se dne 29. 9. 1800 v Turnově. Byl současníkem Paclta a zabýval se převážně 

hledáním zlata. Kotler své cesty podnikal dříve než Paclt. Jeho cesty vedly převážně do 

evropské části Ruska a na Sibiř, kam ho nasměroval jeho strýc František Marek. Právě s ním se 

roku 1829 vydal na svou první cestu, ze které se vrátil následujícího roku. I když mu tato cesta 

nepřinesla finanční zisk, obohatila ho o cestovatelské a obchodní zkušenosti. Ještě téhož roku 

se do Ruska vrátil. Zde se obchodu moc nedařilo.  

Do Ruska jezdil každý rok až do roku 1841. V tomto roce vypukla zlatá horečka na 

Sibiři a hned vzápětí se v Petrohradě začaly tvořit společnosti pro těžbu a obchod se zlatem. 

Pomocí svého obchodního partnera Grigorje Permykina se do jedné z těchto společností dostal. 

Nicméně Permykin Kotlera zradil. Připravil ho o peníze a zabral jeho naleziště zlatonosných 

písků. Kotler se vrátil do Čech chudší o 30 000 zlatých rakouské měny, protože sestavoval 

pracovní týmy z domorodců na vlastní náklady.41 Jeho cesty, v porovnání s Pacltovými, by se 

daly považovat za výlety. Paclt trávil podstatnou část života mimo české území. Kotler jiné 

cesty než do Ruska a na Sibiř nepodnikal. Ke konci života ho trápila slepota, jelikož si z jedné 

ze svých cest přivezl oční onemocnění. Zemřel v Turnově dne 18. 11. 1879.42 O jeho cestách 

na Sibiř se dozvídáme z Časopisu českého muzea, kde je nechal otisknut jeho strýc František 

Marek.  

Kotler a Paclt byli proslulí cestovatelé, ale nedá se o nich mluvit jako o kamenářích. Oni 

kameny nezpracovávali, pouze je hledali a poté je prodávali. Snažili se najít spíše zlatonosné 

rudy než drahé kameny, jelikož zlato má větší hodnotu až na diamanty.   

 

Čeněk Paclt  

Čeněk Paclt se narodil dne 14. 7. 1813 v Turnově,43 kde měl jeho otec Václav Paclt 

obchod s drahokamy. Základní vzdělání získal na škole v Turnově. V Jičíně se poté vyučil 

mlynářskému řemeslu a dostal tzv. cestovní knížku, kterou dostávali tovaryši. Tato knížka 

umožnovala cestovat pouze po Čechách, Moravě a Rakousích.  Paclt nejprve cestoval po 

Rakousku a Maďarsku a následně do Vídně, kde se živil broušením opálů. Ve Vídni žil mezi 

lety 1840 a 1842. V posledních letech ve Vídni se mu velmi dařilo. Zde pracoval ve firmě 

                                                           
41 BOROVIČKA M., Velké dějiny zemí Koruny české, s. 346.  
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43 MARTÍNEKOVÉ Jiří a Miloslav, Kdo byl kdo: naši cestovatelé a geografové, Praha 1998, s. 323. 
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klenotníka Benkowitze a vydělal si tam pěkné peníze.44 Poté se odebral do Varšavy, kde 

prodával kameny, které mu posílal bratr Antonín, ale zde se mu nevedlo. Prodělal většinu peněz, 

které si vydělal ve Vídni, a tak se rozhodl odcestovat z Evropy do Ameriky. V září roku 1846 

nastoupil na loď v Antverpách a jako jediný Čech na celé lodi doplul do severní Ameriky.45 

Zde se nechal najmout jako dobrovolník do amerického vojska. Patrně si chtěl vydělat nějaké 

peníze do začátku. Účastnil se války, kterou USA vedlo proti mexickému prezidentovi Santa 

Annovi (1847–1848). Dalších pět let se účastnil bojů na Floridě proti indiánským kmenům.46 

Roku 1853 byl z armády propuštěn a vrátil se zpět do Čech.47 Odtud se vrací po čase do severní 

Ameriky, kde založil zelinářskou firmu a poté se vydal do Brazílie hledat diamanty. Z Brazílie 

se vrátil do New Yorku a odtud v roce 1857 do Austrálie, kde dobývá zlato ve zlatých dolech 

Portlandských.48  

Poté se chtěl vydat do východní Indie, ale jeho cesta nebyla úspěšná, jelikož nenašel 

žádný zlatonosný důl, proto se přes Hong –Kong vrátil znovu do Austrálie. U řeky Lachlamu 

nalezl zlatý důl, který mu umožnil vrátit se roku 1862 zpět do Čech.49 V Čechách se zastavil 

ještě jednou, a to v roce 1866, kdy ho sem přivedla nečekaná zpráva o smrti bratra Františka 

Paclta. On sám těžce snášel dopady Prusko-Rakouského konfliktu, který se částečně odehrával 

také na Turnovsku. Proto odešel žít do Prahy. Ani po utichnutí konfliktu se v Čechách necítil 

dobře. V roce 1869 byl na něho dokonce podán zatykač pro protivládní pobuřující řeči. Před 

vězením utekl do pruského Berlína. V roce 1870 odjel z Londýna do Afriky, aby tam hledal 

diamanty. Ve svých 57 letech zde nalezl svůj první diamant.50 Na tomto kontinentě se setkal 

s dr. Emilem Holubem. Kvůli nedostatku pramenných materiálů nemáme o jejich setkání a 

případném vztahu jasné informace. Nejvíce informací se dozvídáme z písemné korespondence.  

Nicméně víme, že jejich první setkaní bylo velmi srdečné i díky tomu, že Holub neuměl 

anglicky a Paclt mu v mnohém mohl pomoci. Také se mezi nimi mohla rozvinout spolupráce.51   

Tento přátelský vztah však dlouho nevydržel. Paclt odmítl pomoci Holubovi při cestě 

do středu kontinentu.  V roce 1874 mezi nimi vypuklo nepřátelství, které způsobil třetí neznámý 

člověk z Čech. Tento člověk se snažil Paclta pošpinit, a dokonce se v Praze po Holubově 
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návratu roznesla pomluva, která tvrdila, že Holub zavraždil Paclta.52 V roce 1875 přišla do Čech 

zpráva od Paclta o tom, že se usadil v táboře v blízkosti Kimberley, což je dnešní hlavní město 

Severního Kapska v Jihoafrické republice. Po této zprávě pomluvy ustaly. V době, kdy tento 

dopis došel do Čech se už Paclt v blízkosti Kimberley nezdržoval. Z Čech do Kapského města 

přišlo na Paclta udání a jeho přeložený dopis, který poslal do Čech, ve kterém si stěžoval a 

kritizoval britskou vládu. Na základě toho byl předvolán k soudu. Aby se vyhnul vězení, utekl 

do Svobodného oranžského státu, který nebyl pod nadvládou Velké Británie. Paclta tyto 

pomluvy zasáhly natolik, že pět let do Čech nenapsal jediný dopis.53 Poslední dopis poslal 

v roce 1884. O tři roky později otiskly Národní listy článek, ve kterém se psalo, že Čeněk Paclt 

byl nalezen mrtvý.54 

Dle Jiřího a Miroslava Martínkových byl Čeněk Paclt první Čech, který procestoval 

všech pět obydlených kontinentů. Čeněk Paclt byl cestovatel a jeho cesty byly hlavně 

objevitelské. Svými zážitky z cest zprostředkovával informace o životě na jiných kontinentech. 

Patřil mezi cestovatele, jež se setkávali s domorodci, kteří nežili v civilizaci. I přestože patřil 

mezi nevzdělané cestovatele, měl elementární smysl pro spravedlnost a také humanistický 

přístup k místním lidem. Chápal, jak je jejich život odlišný od toho evropského.55 

Z jeho deníků vyplývá, že se při svých cestách toužil vrátit domů, ale nikdy tu nedokázal 

zůstat dlouhou dobu. Maximálně rok a půl.  Vadila mu monarchie, cenzura a celý systém, 

kterému se nedokázal podřídit. 

 

František Šlechta  

Narodil se v Turnově 12. září 1855, kde také zemřel 22. října 1927. František Šlechta 

byl na počátku své kariéry také pouhým obchodníkem, ale časem založil vlastní firmu.  

 K řemeslu jej přivedla předčasná smrt otce. Začal pracovat jako obchodník s kameny 

pro svoji matku. Jezdil do Vídně, Hamburku, Budapešti, Paříže atd.  Cestoval mezi lety 1873 a 

1876. V roce 1876 vyhlásila matčina firma bankrot a Šlechta, který se rozhodl podnik zachránit, 

byl nucen spojit se s kamenářskou firmou Isidora Hájka. Firmy spojil a v této spolupráci si za 

rok a půl vydělal 4700 zlatých.  
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Po sňatku založil svou vlastní firmu. Jeho počáteční záměr byl broušení diamantů a 

spolupráce s Americkou firmou. K této spolupráci však nedošlo, protože majitel Americké 

firmy zahynul při lodní katastrofě a tím přišla Šlechtova firma o dodavatele diamantů. Při 

modernizaci firmy uvedl v roce 1879 do provozu první zkušební brusírnu diamantů o deseti 

brusech. Poté se přeorientoval na broušení granátů, v čemž dosáhl velkého úspěchu a dobré 

jméno firmy se udrželo až do jeho smrti.  Při budování firmy mu pomohla znalost zahraničního 

obchodu a zahraniční odběratelé. O úspěších jeho firmy svědčí i zakázka zhotovení drahokamů 

pro skřínky v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta na Pražském Hradě. Snažil se svůj provoz 

neustále rozvíjet a modernizovat. Například ve spolupráci s profesorem Štolbou, která začala 

v roce 1886, započal vyrábět umělé tyrkysy a jako první začal dovážet australské opály do 

Evropy. Po objevení výroby syntetických rubínu a safírů začal obchodovat i s nimi.56 Svou 

firmu nikdy nenechával pozadu. 

 Na nové zdroje surovin ho upozorňovali jeho známí z celého světa, které získal už 

v době, kdy pracoval pro svou matku.  František Šlechta cestoval o dost méně než Čeněk Paclt, 

Michal Kotler a František Marek. I přesto se ve vysokém věku 60 let vydal na Madagaskar, 

kam s sebou vzal i dva podřízené, Jana Bernata a Josefa Bauera z Turnova.  Šlechta vyvážel do 

zahraničí vybroušené drahokamy a ze zahraničí se vracel s nevybroušenou surovinou.  Když už 

nebyl schopný svoji firmu vést, předal ji v roce 1922 svému zeti Františku Pospíšilovi, který se 

specializoval na mechanické broušení markazitů. 57 

 

Ladislav Durych  

 Firmu Ladislava Durycha založil jeho otec Ferdinand Durych v roce 1881 jako brusírnu 

drahokamů a polodrahokamů, který se vyučil ve Vídni. Odtud si přivezl značné množství 

surových opálů, se kterými vedle úspěšný obchod. 58 

Když firmu převzal, začala se zabývat také obchodem a imitacemi kamenů. Zpočátku 

se jednalo o malou firmu, která měla nejprve do 10 zaměstnanců. Na konci roku 1930 činil čistý 

zisk 76 011, v roce 1931 95 259 korun a na konci roku 1932 dokonce 1 039 899 korun. Ke 31. 

12. 1947 bylo ve firmě zaměstnáno už 18 lidí, z čehož byli tři úředníci. Všichni zaměstnanci 

byli místní a českého občanství. Firma měla podle výkazů z roku 1946 roční obrat 2 761 930 a 
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o rok později 1 957 287. Podle pramenů byl čistý zisk 85 093 korun k 31. 12. 1947.59 Ze soupisu 

zboží vyplívá, že se nespecializoval pouze na jednu surovinu, ale na skladě se nacházel např. 

akvamarín, smaragd, rubín a různě zbarvené zirkony.  

 

Zdeněk Holub z Holic 

Zdeněk Holub se narodil dne 21. 7. 1987. Vyučil se drogistou, ale vzhlédl se v Emilu 

Holubovi cestování. Proto také zběhl z vojny a odstěhoval se do Anglie, odkud odešel v roce 

1912 do Austrálie, aby zde studoval na univerzitě v Brisbane. Po studiích se stal lékařem a 

lékárníkem v Queenslandu. V Austrálii se začal zajímat o drahé kameny a to zejména o safíry. 

Sám se je pokusil za doprovodu dvou dělníku hledat. V Austrálii strávil větší část svého života. 

K polodrahokamům přilnul natolik, že se vrátil zpět do Anglie a obchodoval s nimi. Své profesi 

lékaře se věnoval dál jako radiolog.  

O jeho životě v Austrálii se dozvídáme z dopisů, které psal své matce a také bratrům. Je 

z nich zřejmé, že jeho finanční stránka byla velmi dobrá. Nezabýval se pouze obchodováním 

s kameny, ale přivydělával si i jako lékař. Za dobu pobytu v Austrálii mu zemřeli dva 

sourozenci, čehož nesmírně litoval, jelikož jim jako lékař nedokázal pomoci. Problémem bylo, 

že dopisy chodily i se čtyřletým zpožděním, tudíž se k němu informace dostávaly s dlouhým 

časovým odstupem.  Celou dobu finančně podporoval svou rodinu. Buď jim zasílal finanční 

obnos nebo nevybroušené kameny, které měly vysokou hodnotu.  

V roce 1914 zaslal své matce velký modrý safír a také několik malých ve stejné barvě, 

dále zelené a žluté a červený zirkon, jehož cenu neznal. Chtěl, aby matka tyto drahé kameny 

rozdělila mezi jeho tři sourozence. V dopise jí také slíbil, že brzy pošle ještě jednu zásilku 

s drahokamy.60 

O pět let později byla jeho finanční situace dobrá. Oproti roku 1914 kdy psal, že všechny 

své úspory dal do studií, v této době vlastnil šest tisíc korun, které uložil do safírů.61 V Austrálii 

koupil safírové doly. V roce 1921 se chtěl podívat domů a cestou otevřít jeden nebo dva krámky 

s drahými kameny. Z jeho dopisů rodině je zřejmé že se domů ale nedostal, pouze posílal 
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nevybroušené safíry, které měla dát jeho matka v Turnově vybrousit. Jelikož jen tam prý byli 

dobří řemeslníci, kterým důvěřoval. Poté měl jeho bratr safíry prodat, aby zajistil dobré živobytí 

pro sebe a jejich matku.   

Domů také poslal jehlici z ryzího zlata. Další balíčky už do Československa nedošly a 

vrátily se mu zpět. Poté už nemohl posílat žádné polodrahokamy, pouze peníze. Jelikož 

československou pojišťovalo balíky na tak vysokou cenu, z důvodu krádeží na drahách.  

V roce 1939 se mu už tak dobře nedařilo. Domů už se vrátit nemohl a ani mu to nebylo 

doporučováno kvůli politické situaci u nás.62 O deset let později už od něho do Československa 

nepřišly žádné zprávy. Matce už chodily pouze dopisy od známých. Z jednoho z těchto dopisů 

se k ní dostala informace, že místo, kde žil její syn v Anglii bylo hodně zničeno válkou. V roce 

1949 přišel do Československa dopis, že jeho adresa není známá a že nejsou dostupné žádné 

informace o tom, kde se nachází. O rok později přišel ještě dopis o tom, že jeho adresa je známá 

a rodina mohla poslat dopis někomu, kdo mu ho pak měl předat. Tyto dopisy byly směřovány 

k jeho bratrovi, matka v této době už patrně nežila. Za jakých události zemřel je diskutabilní, 

ale udává se, že zemřel při bombardování v Anglii. 63 

Zdá se, že Zdeněk Holub zbohatl obchodováním s drahokamy, zatímco jeho 

předchůdcům Michalu Kotlerovi a Čenku Pacltovi se to nepodařilo. Čeněk Paclt, který 

v Austrálii pobýval dlouhou dobu, se ve svých denících nezmiňuje o nalezení safírů. On sám 

se vydával hledat jen zlato, kterého bylo v Austrálii v 19. století podle informací, které se 

dostaly k Čenku Pacltovi, dostatek. Je možné, že lidé zatím safíry neuměli těžit.   

Zdeněk Holub toužil spíše stát se cestovatelem podobně jako Dr. Emil Holub. 

K obchodování s drahokamy se dostal nejspíše jen náhodou, aby si zajistil lepší finanční situaci.  

Všichni tito zmínění obchodníci, až na Čenka Paclta, který uměl vybrušovat drahokamy, 

byli všichni jen obchodníci. Kameny neuměli technicky zpracovávat. Se svým krámkem a 

dílnou se nevydávali na cesty. Nejspíše suroviny na zpracování a na prodej získávali od těch, 

kdo se vydávali na cesty, nebo si museli postačit s tím, co našli v okolí Turnova.  
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Způsoby vyhledávání a těžby  
O způsobu hledání suroviny, která měla sloužit k dalšímu zpracování, se dozvídáme 

především ze zápisků Michala Kotlera a Čenka Paclta.  

Michal Kotler absolvoval během svého života několik cest do Ruska a na Sibiř.  První 

cesta se uskutečnila v květnu 1829.64 Cesta na Sibiř a hledání zlata v těchto klimatických 

podmínkách muselo být o mnoho těžší než na kontinentech, kde není zima tak dlouhá.  Kotler 

při hledání zlata na Sibiři využíval převážně techniku rýžování ze zlatých písků, které nacházel 

v horách.  Naleziště hledal pod ochranou svého obchodního partnera Gregora Permikyna, 

rodáka z Jekatěrinburku. Spolu založili spolek, který pod vedením Permikyna hledal naleziště 

zlata i za nepřítomnosti Kotlera. Ve svém deníku dopodrobna popsal cestu, při které se vydal 

hledat zlaté písky.  Všechny cesty za zlatem vedly do hor a naleziště se obvykle nacházela 

poblíž řek.65 

 Když hledači dorazili k řece, ve které se nacházela naplavená surovina, vybrali nejprve 

pomocí vědra písek. Který byl následně přesíván přes jemná síta. Domnívám se tak podle toho, 

že zrníčka byla opravdu malá. Pokud byla nalezena zrníčka zlata, byla na tomto místě vykopána 

jáma, ze které se vypíral písek a nastával výše popsaný proces.66 Předpokládalo se, že v hloubce 

bude zlata více. V některých případech to platilo, ale z deníků Michala Kotlera víme, že byly i 

případy, kdy našel u řeky zlatinku (kousek zlata), ale více materiálu už zde nebylo. V těchto 

případech je možné, že tam zlaté písky nebyly a zlatinku zde pouze někdo ztratil. Pro sběratele 

byla tato situace velkým zklamáním. Kotler takto pojmenoval jednu řeknu Radostná, jelikož u 

ní našel bohaté ložisko.67 

Paclt si pro své první hledání zlata vybral Austrálii. Zde se ocitl roku 1857.68 V Austrálii 

byla naleziště známá, tudíž je nemusel složitě hledat. Pouze se místních zeptal jaká a jak bohatá 

naleziště kde jsou.  

Zde bylo zvykem hledat zlato převážně na tzv. kopaninách. Kopaninu si můžeme 

představit jako pole, kde každý zkoušel svoje štěstí v hledání drahých kamenů. Kopanina, jak 

ji představuje Paclt, se nacházela v údolí a protékala jí malá řeka. Všude po kopanině se 
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nacházely označené šachty hledačů. Nad šachtami byly sbity stany z tyček a plachty, které 

sloužily jako ochrana před napršením do šachty a následným zasypáním.69. Šachty byly kopány 

ručně do velké hloubky- Paclt udává 20 až 50 stop, což je 6 až 15 m.70 Šachta o takové hloubce 

byla velmi nebezpečná. V jejím okolí se nacházelo mnoho podzemní vody a neustále se musela 

vyztužovat dřevěnými špalky, které dlouho nevydržely. V takto mokrém prostředí rychle 

uhnívaly a lámaly se na třísky.71 

 Paclt musel často kopat sám i přestože měl s sebou společníka. Pro jednoho člověka 

musela být práce velmi těžká. Šachtu hlubokou 10 metrů a půl metru širokou by jeden člověk 

nezvládl.  Jelikož jeden musel kopat a druhý tahat ven nádobu s hlínou a popřípadě i s vodou. 

Tuto hlínu vybírali a vyhazovali ven až do té doby, než v šachtě narazili na zlatonosnou hlínu, 

jak ji nazývá Paclt ve svých denících. Zlatonosná hlína byla hlína s příměsí zlata a nacházela 

se ve větších hloubkách. Aby se z hlíny získalo jen čisté zlato, museli hlínu odvážet na vozíku 

na místo, kde bylo zlato práno a očištěno. Často takto získali jen několik málo zrníček zlata.72 

V Austrálii využil Čeněk Paclt i techniku rýžování zlata, která se využívala u řek, ve 

kterých se nacházel zlatonosný náplav. Zlato se rýžovalo pomocí dlouhých koryt, do kterých 

se sváděla řeka. Tato koryta mohla měřit až 10 metrů. Svrchní koryto bylo děrované, aby se 

oddělila voda od zlatého nánosu. Zlatý nános byl na jedné straně přihazován do koryta a na 

druhé straně se vybíraly velké kameny, které neprošly sítem.  Drobný písek a kameny hnala 

voda dál do míst, kde byly vyvrtané dírky, ve kterých se usazovalo zlato. To bylo následně 

opatrně vybíráno.73 

Takový způsob rýžování zlata nebyl uplatňován pouze v Austrálii, ale podle deníků 

Čeňka Paclta i na Novém Zélandu.  Tento vynález usnadňoval a urychloval práci. Někteří 

zlatokopové se pokoušeli kopat šachty, ale to se ukázalo jako zbytečné, jelikož se zlato 

nacházelo opravdu jen mělko pod povrchem a pokud tam byl proud vody, bylo jednodušší 

rýžování. I přesto měl jeden z hledačů úspěch a v hloubce 34 metrů našel zlatou žílu.74  

Sám Paclt vynalezl stroj, který usnadnil a urychlil práci. Stroj se skládal z velkého 

dřevěného kola, které bylo otáčeno silnou hřídelí. Na každé straně byly přivázané pytle ze 

syrové volské kůže, sloužily k vynášení hlíny. Stejný způsob se využíval i pro odčerpání vody 

                                                           
69 PACLT Č., Jak jsem hledal zlato, s. 15. 
70 Tamtéž, s. 29. 
71 Tamtéž, s. 41. 
72 Tamtéž, s. 34. 
73 Tamtéž, s. 41. 
74 PACLT Č., Cesty světem, s. 86. 
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ze šachty. Celým tímto stojem pohybovali koně. Byli k tomu potřeba dva. Jeden na práci ve 

dne a druhý na práci v noci.  

Také ostatní sběrači vymýšleli stroje na usnadnění práce, konkrétně na rýžování zlata. 

Základem byla jáma ve formě kola. Jáma byla celá vybedněná. Na jedné straně se nacházel 

malý otvor, který se mohl jako stavidlo otevřít nebo uzavřít. Do jámy se vozila vykopaná 

zlatonosná hlína. Na tu se pustil silný proud vody a následně se to muselo pořádně rozdmýchat, 

k čemuž se využívala koňská síla.  Když se z hlíny stalo spíše bahno, otevřel se odtok a bahno 

odteklo pryč. Tak zůstaly jen kameny a zlato. Tento proces se musel několikrát zopakovat, aby 

se bahno odplavilo úplně. Když byl tento proces u konce, směs se ze dna vybrala a přemístila 

do koryt, která byla vybavena síty a přes ně se bahno ještě dočistilo. Paclt tento stroj také 

vyzkoušel a vytěžil díky němu nejvíce zlata za celých deset let.75 

V jižní Africe se Čeněk Paclt vydal hledat diamanty, které se nacházely v naplavené 

zemině v hloubce nebo při povrchu. Dále se nacházely v nížinách i v horách.  S diamanty se 

většinou nacházely další nerosty. Například karneol, křišťál, achát, jaspis nebo granát. 

V nížinách se objevovaly diamanty v jílovém nánosu. Tento nános byl bohatý na diamanty jak 

větší, tak i na drobné, podobně jako v horách.  

Čeněk Paclt byl přesvědčen, že najít diamant je zázrak. Myslel si, že člověk se musí 

narodit s předurčením, aby mohl nalézt diamant. Jemu se podařilo najít celkem čtyři malé 

diamanty, které měly dohromady cca 13 karátů.76 

Těžko říci, zda měl na mysli již vybroušené diamanty nebo ještě nezpracované. Jelikož 

je dnes běžnou praxí vážit nevybroušený kámen v gramech či kilogramech, ne v karátech, 

znamenalo by to, že našel cca 2.6 gramů nevybroušené suroviny. 

Diamanty hledal podobně jako zlato v Austrálii pomocí hlubokých šachet. Neměl však 

zkušenosti a netušil, jak mohou být diamantonosné vrstvy hluboké. Kopal do hloubky až 45 

metrů a i přesto nacházel diamantů velmi málo. O tom že byla tato práce nebezpečná, svědčí i 

zmínka o tom, že byl v šachtě zasypán.77 
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Africké kopaniny byly mnohonásobně větší než australské. Ve svém deníku uvádí délku 

800 stop, což je 243 metrů.78 Nemůžeme porovnat, o kolik byly větší, jelikož není přesný 

záznam o tom, kolik měřily kopaniny v Austrálii.  

Je jasné, že kopat v Africe bylo náročnější, protože země byla pokrytá silnější vrstvou 

červeného písku. Když se podařilo tuto vrstvu odkrýt, narazil hledač na vrstvu kamení, která se 

prý svou tvrdostí vyrovnala vápenci. Pod touto vrstvou se nacházel ještě vodní nános, který byl 

místy zelený nebo žlutý. Vodní nános byl složený z kamení a písku. Hlavně se v něm ale 

nacházelo velké množství diamantů. Tato vrstva byla zajímavá tím, že se nacházela na modrém 

nánosu, který byl velmi tvrdý, ale vážil méně než normální kámen. Paclt zjistil, že pokud přijde 

do styku se sluncem, popraská a rozpadne se na malé kousky. Přičemž našel v této vrstvě malé, 

černé, lesklé kamínky, které byly podobné lávě. Také se zde nacházely další diamanty, ale bylo 

jich méně než v předešlé vrstvě.79 

V Africe se kopaly šachty, které byly o dost hlubší než ty v Austrálii. Mezi jednotlivými 

šachtami vedl úzký pás, po kterém byl odvážen přebytečný materiál. Paclt práci v šachtě 

popisuje jako velmi nebezpečnou. On sám měl strach o svůj život. Půda zde byla tak tvrdá, že 

nevěděl, zda kope do země nebo do kamene. A i přes všechnu svoji snahu nebyl v hledání 

diamantů úspěšný.  

V jednom ze svých deníků se zmiňuje o druzích kamenů, které se zde nalézají. První 

druh byl kámen čtyřstěnný, který mohl mít různou velikost. Nejmenší byly bezbarvé. On sám 

viděl největší o šedesáti karátech, což je 12 gramů. Říkalo se jim makelston. Druhý druh 

kamene měl šest rohů a osm hladkých ploch. V Africe byly nejvzácnější.  Byly spíše menší, 

což soudím podle toho, že největší který viděl měl 12 karátů, což je 2.4 g. Ale tento druh kamene 

brzy praskal. Třetí druh kamene měl plochy zakulacené a nacházelo se ho nejvíce.80 

 Z deníků vyplývá, že se jednalo převážně o různé druhy diamantů. Ale nejspíše u 

nějaký kamenů se jen domnívali, že by to mohl být diamant. Jelikož diamanty nemají vlastnost 

praskání na vzduchu. Ani podle jejich pojmenování nelze říci, zda se opravdu jednalo o 

diamanty.  

Na Turnovsku se využívala technika rýžování, a to především na řece Jizerce. V českém 

Středohoří se využívala technika rýžování granátů. Zde byla uplatňována také technika 
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79 Tamtéž, s. 73. 
80 PACLT Č., Sedmnáct let v jižní Africe, s. 85. 
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překopávání.81 Tento způsob hledání granátů byl velmi podobný tomu, co uplatňoval Paclt 

v Austrálii.  Technika je založená na principu šachet. V Čechách se nevyztužovaly. Nad šachtou 

se hlína prohazovala síty různé jemnosti, aby se granáty oddělily od ostatní zeminy. Byl 

využíván také stroj, který se stavěl u rybníka, kde se postavila vodní nádrž s velkými síty. Když 

se granáty ze stroje vybraly, bylo potřeba je ještě omýt ručně ve škopcích se síťovými dny. Tuto 

práci prováděly většinou ženy, kterým se říkalo plachačky. Jejich hlavním úkolem bylo, aby se 

granáty usadily kolem dokola a uprostřed síta zase hrubší písek s úlomky horniny. Odtud se to 

vybíraly tzv. hřebeny. Dříve než byl využíván tento postup, se granáty čistily jen ručně na 

mosazných sítech. Bylo potřeba je roztřídit podle velikosti, což se dělalo pomocí plechových 

sít s průchody různé velikosti.82 

 

Těžení drahých kamenů  

Kromě hledání drahých kamenů bylo možné využít průmyslovou těžbu. O tu se starala 

některá ze společností. Jediný kámen, který se u nás těží, je granát na lokalitě Podsedice na 

Litoměřicku, kde se ročně vytěží 1000 až 2000 kg granátu.  

Ve 20. století ověřilo některé druhy malotěžby družstvo granát. Nejprve bylo nutné 

provést geologický průzkum lokalit, kde by se drahé kameny mohly nacházet. Celkově se dá 

říci, že výskyt drahých kamenů není některak velký. Naleziště kamenů se rozdělovala podle 

možnosti těžby. Byly naleziště, které umožnovaly hromadnou těžbu, a to trvalou nebo sezónní. 

Celkově těžení bylo spíše sezónní záležitostí. A to hlavně v případě, kdy bylo potřeba dodržovat 

agrotechnické lhůty, což bylo potřeba vždy, když se na zemědělských pozemcích musela 

vykopat jáma. Tento druh těžby byl využíván u českého granátu, olivínu v severočeských 

čedičích a jihočeském vltavínu. Také byl druh naleziště, který umožnoval těžbu opakovanou 

menšího rozsahu po dobu tří let a více. Tato forma těžení byla využita na jihočeské a moravské 

opály, severočeské jaspisy a acháty. Využíval se i druh těžby jednorázový, a to především na 

vltavíny a na výplně dutin v křemenných žílách, vždy se jednalo o menší výskyt minerálů.  

Naleziště také mohlo být rozptýlené, kde se využíval sběr, který mohl být i opakovaný ale často 

se nalezlo jen nepatrné množství drahých kamenů. Dále je možný náhodný nález, ale v tomto 

případě se nejedná o výskyt ložiska a neumožnuje to žádný stálý sběr nebo těžení.  

                                                           
81 ZUMAN, František, České kamenářství, in: Sborník pro hospodářské a sociální dějiny 1, Praha 1946, s. 32. 
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Naleziště se rozlišují podle množství výskytu minerálů. Za těžbu je považován i sběr 

drahých kamenů nebo jejich úlomků na zoraných polích, z potoků apod. Velmi rozšířený druh 

těžby je pomocí sond, rýh a těžebních jam, které byly vytvořeny ručně nebo za pomoci strojů. 

A bud se nacházela surovina, která se nemusela už dále upravovat jako jaspisy nebo opály. 

Nebo bylo surovinu ještě nutné upravit jako např. třídit vltavíny ze štěrkopísku. Další druh 

těžby byl využíván v lomech a pískovnách kde se ručně vybíraly použitelné drahé kameny, jako 

jsou jaspisy, acháty a karneoly. Také se využívala strojní selekce, po které se pak museli drahé 

kameny třídit ze štěrkopísku.  

 Jak už jsem udávala dříve, tak všechny kameny po nálezu je nutné zbavit 

veškerých nečistot a provést základní výběr. Všechny kameny, které mají vadu na kráse se 

nedají ve šperkařství použít. Za vadu se považuje špatné probarvení, černé trhliny a jiné vady. 

Čím dražší surovina, tím výběr musí být kvalitnější a nesmí se přehlédnout žádná vada.   

 

Co se s kameny děje po těžbě  

O tom, co se dělo s nalezenými kameny se dozvídáme jen ze zlomku informací. 

V dopisech Zdenka Holuba se dočteme, že nalezené kameny posílal své matce do Čech. Zasílal 

jí hlavně safíry a opály. Nicméně nemáme zpětnou vazbu toho, co se s nimi dělo v Čechách. 

Jelikož matčina situace nebyla nejlepší, je pravděpodobné, že je zpeněžila. V jednom z dopisů 

jí k tomu i přímo vybízí. Jindy jí radí, aby si je nechala v Trutnově vybrousit.  V tom to dopise 

jí informuje, že již on sám poslal kameny na vybroušení do Turnova. Následněji si je patrně 

nechal poslat zpět do Austrálie83. Zde je jasné, že využíval poštovního spojení.  

Oproti tomu Paclt a Kotler své zboží většinou vozili s sebou. Kotler z Ruska vozil 

neopracovanou surovinu do Turnova, kde ji nechával vybrousit.84 Paclt na začátku své 

cestovatelské kariéry také využíval poštovního spojení se svým bratrem, který mel v Turnově 

krámek. Ale o tom, že by posílali balíčky s minerály domů, informace nemáme.  

  

                                                           
83 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, dopis 61, Zdeněk Holub své matce a bratrovi, 20. prosince 1919, 
Sapphire. 
84 VODRAŽKA Karel, Prodejní výstava Kámen 200 a Michal Kotler, in: Pojizerské listy, č. 21, Turnov 2000, s. 5. 
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Způsoby zpracování  
Po očištění kamenů následovalo vybroušení. To byla především ruční práce, ale i tak 

byl prostor na vývoj a na zdokonalování technologických postupů. Každý minerál má svoje 

specifické požadavky pro broušení. Hlavním ukazatelem je Mohsova stupnice tvrdosti.  Tvrdost 

podle této tabulky se udává čísly od 1 do 10. Z toho nejměkčí je mastek a nejtvrdší diamant. 

Další důležité vlastnosti kamene jsou: hustota, optické vlastnosti, lom světla a štípatelnost. 

Nejdůležitější fyzikální vlastnost kamenů je tvrdost. Kameny s vysokou tvrdostí si dlouho 

uchovají pěkný tvar výbrusu. Oproti tomu měkké kameny se používáním snadno obrušují a tím 

ztrácí na hodnotě. O tom, jaký kámen se zasadí do šperku, rozhoduje převážně zlatník, ale na 

přání zákazníka. Za to hustota kamene se využívá spíše pro vědecké pokusy.85 

Nejdůležitější jsou optické vlastnosti. Podle barvy rozeznáme nerosty bezbarvé nebo 

čiré. Nerosty zbarvené příměsemi oxidu kovů (rubín, smaragd), nerosty barevné se specifickou 

barvou způsobenou vlastním chemickým složením (malachit, krevel, pyrit) a nerosty které mají 

barevnost způsobenou složitým chemickým složením (granát, turmalín). Granát je 

poloprůhledný nerost zadržující část světelných paprsků, avšak lze jimi číst podložené písmo.86 

 

Granát a jeho vlastnosti  

Odrůda pyropu je u nás známá pod jménem český granát. Jedná se o nejkrásnější a 

nejdražší odrůdu granátu ohnivě červené barvy.  Vytěžené granáty jsou velmi malé. Minerály 

větší nad 7 mm jsou spíše vzácné. Almandin je odrůda tmavé, červenofialové barvy. U nás se 

tyto odrůdy nachází u Čáslavi, ale jsou spíše do hněda. Ostatní odrůdy u nás nemají naleziště.   

Nejoblíbenější je pyrop, který se zasazuje do šperku granátovou technikou a nejčastěji 

se brousí do briliantového nebo růžicovitého (routy) výbrusu. Jako jediný pyrop muže do ohně, 

ostatní odrůdy pyropu v ohni puknou.87 
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Výbrusy 

 Podoby výbrusu se dělí na fasetové a oblé nebo podle složení na jednoduché a 

smíšené.88 

 Nejprve se využíval při broušení původní tvar zrna, který se pouze vyhladil a vyleštil.89 

Tomu to se říkalo tromlování. Aby se kámen vyhladil a vyleštil, byl vhozen do speciálního 

mlýnku, ve kterém se omíláním brousil. Můžeme si to představit tak, že se brousil o jiné kameny 

nebo o zrnka písku. Výsledkem byl vyleštěný valoun bez faset, což znamená, že na sobě neměl 

žádné leštěné plošky. Takto upravené kameny můžeme najít na Svatováclavské koruně. 

Tromlování se využívalo už ve starověku. Využíváno byla v Indii a Persii před více než pěti 

tisíci lety. Dnes slouží tromlované kameny ke sběratelským účelům nebo jako bižuterní 

kameny.90 

 V době Karla IV. se využívalo také rovinné broušení. Kameny byly rozřezány na 

destičky a následně se brousily a leštily. Tyto kameny našly využití v interiérech. Například na 

stěnách kaplí v pražské katedrále.91 V literární pozůstalosti Anselma de Boodta (1550–1632), 

který byl belgickým lékařem se zájmem o mineralogii, je zmínka o stolní desce z českého 

jaspisu do podoby krajiny, která měla být majetkem císaře. Autor textu ji považuje za tehdejší 

div světa. V dnešní době se technika rovinného broušení využívá pro sbírkové kameny nebo 

pro zhotovení kulturních či sportovních cen.92 

Na tromlování navázalo nepravidelné broušení plošek, které měly zakrýt nerovnosti 

kamene nebo odštípnuté části kamene. Plošky se vždy brousily protilehle k sobě. Což mělo za 

následek, že takto vybroušené granáty se začaly provrtávat a navlékat na šnůru.93 

 Potřebou dosáhnout dokonalého tvaru kamene přineslo fasetové broušení kamenů, 

které se využívá dodnes. Fasetové broušení se uplatňuje především u průhledných kamenů.94 

Předchůdcem fasetového broušení bylo broušení tzv. čočkovec neboli kavašon. 

S broušením čočkovců začali už staří Řekové a Římané. U Římanů se předpokládá, že měli i 

                                                           
88 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, Publikace: O zpracování drahokamů dnes a dříve, Miroslav 
Němec, Praha 1919. 
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92 TURNOVEC I., Broušení drahých kamenů, s. 92. 
93 JACK M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 49.  
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první brusírny poháněné vodními koly.95 Tento výbrus má rovný, vypouklý či vydutý spodek 

kamene. Horní část je hladká a vypouklá. Po obvodu v nejširším místě je vybroušená ploška, 

která slouží k dobrému zasazení do šperku. Čočkovec se tomuto výbrusu říká, protože svým 

tvarem připomíná čočku. Tyto výbrusy jsou vhodné do šperků nebo se používaly pro výzdobu 

kancionálů.96 

Z čočkovce vycházejí další výbrusy jako jsou routa, rozeta či růžice. Spodní strana 

kamene je také rovná. Horní část je vypouklá a broušená do trojúhelníkových faset, které jsou 

ve třech, pěti nebo ve více řadách podle velikosti kamene. Tento výbrus se používá především 

pro diamanty a granáty. Využívá se pro zasazování drahých kamenů do šperku tzv. carglovou 

technikou, což znamená, že se kámen zasadí do tzv. cargle, která drží kámen. Tohle už ale patří 

do práce zlatníka.   

Hvězdový výbrus se používá pro sytě zbarvené granáty. U malých kamenů se brousil 

spodek i vršek do stejného tvaru. U kamenů větších než 2,00 mm se vybrušuje ve vrchní části 

kamene o čtyři hvězdičkové fasety více než ve spodní části. Tato technika se využívala 

v granátových špercích od 19. století až do současnosti.97 Počátky použití jsou doloženy kolem 

roku 1520.98 

Briliantový výbrus se označuje za nejefektivnější. Byl dlouho vyvíjen a má mnoho 

variant, přičemž všechny mají stejné rozvržení facet. V horní části kamene jsou vybroušeny 

tabulky neboli základní facety a má horní špičku s rundyskové fasety. Špička tohoto výbrusu je 

plochá a hladká.99 Podle vybroušených facet do řad, které mohou být dvě, až tři se pak nazývá 

tvoukrátek nebo tříkratek.100 Spodek kamene má základní a rundyskové fasety neboli 

hvězdicový tvar. Mezi vrchní části kamene a spodní se nachází lem, který slouží pro uchopení 

do šperku. Tento výbrus je rozšířený především u diamantů. Využívá optických jevů.101 Ztráty 

při broušení briliantového výbrusu a leštění mohou být až 50 % hmotnosti surového 

                                                           
95 TURNOVEC I., Broušení drahých kamenů, s. 92. 
96 BRANIŠ A., Materiály pro zlatníky – klenotníky, s. 88. 
97 Tamtéž, s. 88. 
98 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, Publikace: O zpracování drahokamů dnes a dříve, Miroslav 
Němec, Praha 1919, s. 59. 
99 BRANIŠ A., Materiály pro zlatníky – klenotníky, s. 88. 
100 Tamtéž, s. 88. 
101 BOUŠKA, Vladimír a Ivan TURNOVEC, Mineralogický symbol Čech - český granát, Turnov 1996, s. 16 – 17. 
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minerálu.102 Úplně první, kdo vybrousil dvojřadý briliantový výbrus se 16 facetami, byl 

Kardinál Mazzarin. Trojřadý výbrus s 32 facetami ke konci 17. století zavedl Peruzzi.103 

Podobný typ briliantovému výbrusu je smíšenec, který je broušen ve vrchní části stejně 

jako briliant a ve spodní části jako stupňovec.104 

 

Ostatní výbrusy  

Komolec nebo tzv. roháč je označení pomocného tvaru, který slouží jako základ 

briliantovým víceřadým výbrusům. Nazývá se briliantem jednořadým a používá se jen zřídka. 

Z vrchu i ze spodu se brousí do tvaru jehlanu, který nemá špičku. Na vrchní i spodní části se 

brousí plošky, které jsou omezeny počtem. Nejvíce jich může být 8 a nejméně 4. Výška vrchní 

a spodní části kamene se brousí vždy v poměru 1:2.105 

 Dalším typem výbrusu je Tabulkovec nebo jinak řečeno tabulkový tvar. Tento výbrus 

má na spodku i na vršku stejnou tabulku. Poměr spodní a horní části je stejný. Uprostřed se 

nachází tzv. ráfek, jež umožnuje zasazení do šperku. Tento výbrus se využívá u neprůhledných 

kamenů nebo u kamenů určených do pečetních prstenů či na rytí.  

Do obdélníkového tvaru se vybrušuje tzv. Stupňovec V horní i spodní části jsou 

vybroušené plošky, které tvoří jakési schody. V horní části se většinou nacházejí dva pomyslné 

schůdky. Počet schůdku ve spodní části kamene není omezený. Určující je tvar kamene, 

zbarvení a hlavně účel dalšího využití.106 

Ažurový výbrus se využívá pouze pro sytě zbarvené kameny, do kterých spadá i český 

granát. Velmi se podobá prvním briliantovým výbrusům. Jen s tím rozdílem, že tento výbrus je 

nízký a jednořadý. U diamantového výbrusu může mít až 57 facet v několika řadách. Tento 

výbrus se využíval u ploché suroviny, u které nelze použít právě výbrus diamantový. Dnes se 

využívá jen zřídka.107 

                                                           
102 BRANIŠ A., Materiály pro zlatníky – klenotníky, s. 88. 
103 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, Publikace: O zpracování drahokamů dnes a dříve, Miroslav 
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104 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, Publikace: O zpracování drahokamů dnes a dříve, Miroslav 
Němec, Praha 1919 s. 61. 
105 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, Publikace: O zpracování drahokamů dnes a dříve, Miroslav 
Němec, Praha 1919 s. 53–54. 
106 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, Publikace: O zpracování drahokamů dnes a dříve, Miroslav 
Němec, Praha 1919 s. 56-57. 
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Fantazijní výbrus se používá u větších granátů, za které se považují granáty velikosti 

nad 5 mm. Tento výbrus se používal individuálně dle šperku. Mohlo se jednat o výbrus 

šachovnicový nebo řádkový.108 

Plastické vybrušování neboli šlégrování je postup zpracování minerálů, který se začal 

využívat již ve starověku. Kámen dostává zoomorfní, biomorfní nebo antropomorfní tvar. 

V podstatě to zaleží na autorovi jako „sošku“ si vytvoří. Nejznámějším typem u nás ze 

středověku jsou řezané nádoby z křišťálu.109   

 

Nářadí 

Nářadí na broušení kamenů se odvíjelo podle obtížnosti a náročnosti jednotlivých 

výbrusů. Dokud se nebrousili facety bylo nářadí velmi jednoduché. Velké kameny se brousily 

na mlýnských kamenech a leštěny byly na velikých dřevěných kotoučích. Jelikož kameny byli 

velký tak je brusič udržel v ruce.  A tím, jak se nebrousili facety, tak nebylo nutné mít vše 

souměrné a přesné.  

Nové nářadí se začalo využívat až ve chvíli kdy se začali brousit facety. Jelikož facety 

je potřeba brousit s přesností. Začal se využívat tzv. kvadrant, což je pomocný nástroj, aby byl 

kámen stále ve stejném úhlu při broušení facet. K držení kamenů se využívala tmelka, což je 

tyčka různé šířky na jejímž konci je tmel, do něhož se usadil kámen.110 Toto nářadí se nejvíce 

užívalo v 19.století, a to v malých dílnách na vesnici, kde nebyla dostupnost elektriky a brusič 

neměl takový počet zakázek.  

Vybavenost brusičské dílny je podle toho na co bude využívána. V takové dílně už bylo 

potřeba elektriky k využívání základních stojů, jako je dělicí pila o průměru kotoučů 280 mm 

a více, které jsou potřeba na dělení kamenů, a ne přípravu plátku. Další takový stroj byl ruční 

pila s průměrem kotoučů cca 120 mm na vyhotovení výřezků a na hrubé opracovaní polotvarů.  

Také je potřeba kamenářský stůl pro zpracování výbrusů, a to hladkých či fasetovaných. 

Stoly byli vyráběny čtyř místní nebo i šesti místní. Na stole mělo být místo pro hrubý 

diamantový kotouč, který se využíval pro základní tvarování, dále bylo potřeba kotouče na 

prořezávání faset, měděný kotouč na leštění tvrdé suroviny. Cínový kotouč se využíval na 
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leštění měkké suroviny. Dále se využíval dřevěný kotouč na hlazení hladkých výbrusů a 

filcovým kotoučem se pak dolešťovali.    

Pro plastické vybrušování se využíval kuličský stroj. Pro základní broušení využívá 

karborundový nebo diamantový kotouče, taktéž pro leštění se využívají dřevěné nebo filcové 

kotouče.  

Pro rytecké práce se využíval hodinářský soustruh, do kterého se podle potřeby upínaly 

rydla z vytvrzené oceli.  Pak se využívali jen doplňkové pomůcky jako je např.: diamantový 

prášek pro leštění tvrdých kamenů, strojek na broušení tabulek, lihový kahan atd.111 

Vybavení dílny pro brusiče nebyla levná záležitost, k dokonalému broušení bylo potřeba 

mnoho strojů, které potřebovaly elektriku, která nebyla v každé vesnici dostupná v 19. století. 

Také si můžeme všimnout, že na vesnici v 19. století brusičům stačilo jen patrné množství 

nářadí oproti velké dílně, kde bylo vše už strojové. Hlavně k broušení bylo potřeba brusivo. A 

jako brusivo nebylo vhodné využít cokoliv tvrdého. Jako kritérium pro výběr byla dostatečná 

tvrdost a otěruvzdornost. V nejkrajnějším případě mohlo být brusivo stejně tvrdé jako kámen. 

Ze začátku se využívalo přírodní brusivo např. křemenný písek. Postupem technických pokroků 

se od přírodních materiálu opustilo. Za přelomový rok je označován rok 1891, kdy byl poprvé 

vyroben karbid křemíku.112 
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Obchodování s kameny  
Obchodem s kameny jako takovým se zabývaly především firmy Šlechta a Durych. 

V obchodních sférách byly velmi důvěryhodné. To vyplývá z jedné korespondence,113 ve které 

se dozvídáme, že Šlechtova firma chtěla vyhovět své zákaznici. Protože požadovala kámen, 

který neměli, poslali jí na ukázku kámen v hodnotě 800 korun. Zákaznici se kámen zalíbil a 

poslala zpátky na adresu již jen peníze. 

 Šlechtova firma neobchodovala pouze s kameny, ale i s celými vyrobenými šperky. 

Z dopisů rovněž vyplývá, že se zabýval prodejem jakýchsi křišťálových držáků. K čemu přesně 

sloužily, není z dopisu jasné. Bližší informace o obchodování firem jsou neznámé.  

Kotler nakupoval zboží v Německu, Francii a poté jej prodával v Rusku. Největší 

Kotlerův úspěch byl, když se dozvěděl, že si carevna Alexandra Fjodorovna oblíbila český 

granát. Na to ihned odjel do Čech, nakoupil co nejvíce českých granátů a pak je prodával na 

carském dvoře. Zpět do Čech dovážel kůže nebo lněné semínko.114 Kotler také v Trutnově 

vyjednával zakázky, které mu z Petrohradu posílal František Marek.115 S carským Ruskem 

obchodovali po Michalu Kotlerovi i jeho syn František a poté i vnuk Alexandr. Ten se dokonce 

stal klenotníkem na carském dvoře. Do té doby, než byl poslán na Sibiř.116  

O Zdeňku Holubovi a jeho obchodech s drahokamy se mnoho nedozvídáme. Nicméně 

z pramenů vyplývá, že jeho hlavní činností byla lékařská praxe. I přesto je z jeho dopisů matce 

více než jasné, že se mu po finanční stránce dařilo dobře. 

  

                                                           
113 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 1, inv. č. 17, Dopis paní 
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Každodenní život 
Tato kapitola se bude zabývat životem Čenka Paclta a Michala Kotlera na jejich cestách. 

O ostatních se mnoho nedozvídáme, jelikož si na svých cestách nevedli deníky. Navíc se patrně 

starali spíše jen o chod firmy.  

Nejprve je nutné uvědomit si, proč a jak začínaly jejich cesty. U Paclta to byla touha po 

lepším živobytí a životě. Jeho první cesta mimo Evropu, po době kdy zkoušel najít lepší život 

v Evropě, začala úplně prostě v Antverpách, kde si zakoupil lodní lístek do New Yorku, kam 

se vydal bez základní znalosti angličtiny.117 Oproti němu Michala Kotlera nepřivedla na první 

cestu finanční tíseň, ale jeho strýc František Marek, který už předtím nějaké cesty do Ruska 

absolvoval. První cestu absolvoval pěšky s batohem na zádech.  

Oba cestovatelé měli stejné každodenní problémy jako je jídlo, spánek, nepříznivé vlivy 

počasí a další podobné záležitosti, se kterými se setkávali v cizím prostředí. U Paclta to bylo 

mimo jiné setkaní s domorodci.  

Cestovatelé dokázali přiblížit a podrobně popsat situace a životy na jiných kontinentech, 

které byly značně odlišné od evropských. Tyto informace pak předávali dál české veřejnosti. 

Avšak nedá se hovořit o cestovatelích, kteří by skládali sbírky brouků nebo rostlin.  

Paclt přijel do Austrálie, když zde začínala zima. To znamenalo období dešťů a 

všudypřítomné bahno. První noc strávil se svými společníky na seníku. Odkud byli ale vyhnáni 

a většinu noci bloudili a hledali místo kde by mohli strávit zbytek noci. Jelikož bylo všude 

bahno, museli se utábořit v lese, kde bylo možné postavit strany a rozdělat oheň. Zůstali tam 

do té doby, než deště ustanou, ale to se ani po dvou dnech čekaní nestalo. Aby stany usušili a 

mohly je používat pro další nocování byli nuceni je sušit nad ohněm.  

Společníci ho krátce po příjezdu opustili a Paclt pokračoval v cestování sám. Jak už 

jsem uváděla dříve, období dešťů byl velký problém v Austrálii byly povodně, ve městech se 

chodilo po dřevěných lávkách, aby se vůbec dalo projít po ulici. Pro Paclta to muselo být velmi 

náročné. V takovýchto časech byl na celém kontinentě sám, neměl žádného známého, který by 

mu pomohl. Strávit noc v hostinci nebo v nějakém ubytovacím zařízení pro něho bylo 

nemyslitelné, jelikož neměl tolik peněz, aby si to mohl dovolit.  

Každý večer se snažil dojít k lesu, kde hledal dutý strom, ve kterém by strávil noc. 

Hlavní záchranou bylo, že si mohl rozdělat oheň a nad ním si usušit oblečení, uvařit čaj a opéci 
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chleba. Horší pro něho bylo, když nestihl dojít do lesa a musel přečkat noc na otevřeném 

prostranství. To pak často ani neusnul, protože to bylo nadmíru nepohodlné a neměl s sebou ani 

přikrývku, takže musel spát zahalený ve svém kabátě.   

V tomto lese, kde si našel útočiště se také poprvé setkal s domorodci, které přilákal 

vysoko plápolající oheň.  Paclt z nich měl možná i strach, protože když opouštěl oheň, tak 

v okolí nikdo nebyl, ale když se vrátil zpět, skákali okolo ohně domorodci. Můžeme 

předpokládat, že spíše tančili nějaký jejich místní tanec. Když uviděli Paclta, seběhli se kolem 

něho děti a něčeho po něm žadonili, nejspíše peněz které on sám neměl. Snažil se jim dát najevo, 

že sám nic nemá a že on sám má hlad. Po čase k ohni přišli další muži, kteří se vraceli z lovu. 

Místní domorodci považovali za opravdovou pochoutku vačice. Paclt pouze sledoval, jak 

probíhá jejich hostina. Byl zcela fascinovaný průběhem jejich večeře.  

„Když byla již dosti osmažena, vzala žena jednu vačici z ohně a podala ji náčelníkovi. 

Tento ji uchopil za zadní nohy, roztrhl tělo ve dva díly a zachytit vnitřnosti velikými zuby, 

používal jich s ohromnou hltavostí. Ostatek pak podával dokola jede druhému, až konečně celé 

zvíře bylo stráveno. To se pak opakovalo několikrát po sobě“.118 

Po jídle domorodci zase tančili kolem ohně. Po celý tento rituál zůstal Paclt ukrytý 

v křoví. Rozhodl se k ohni jít až následující den ráno, kdy chtěl zabalit svoje věci a 

nepozorovaně se odplížit. V tom okamžiku proti sobě spatřil dva domorodce. Nechtěl jim klást 

odpor tak se k nim začal přibližovat, ale bylo jich více než si myslel. Všichni byli vybavení 

zbraněmi například kopím se železným hrotem nebo sukovitými holemi posázenými ostrými 

hřeby ze železa a kostí. Větší část domorodců měla jako bojovou zbraň bumerang. Spíše než o 

jeho život jim šlo o věci, které měl u sebe, cukr a čaj. Přes jeho prosby mu věci navrátili a ještě 

ho vyvedli z lesa ven.119 

Domorodci se nakonec ukázali jako přátelští a z jejich skoré angličtiny bylo zjevné, že 

anglicky nehovoří poprvé. Často se mu stýskalo po evropském životě. Zvláště když vzpomínal 

na rodný Turnov a přemýšlel co se tam zrovna děje. „7. září předvečer mariánské pouti 

turnovské, doma všeho hojnosť – a já tady hlady hynul uprostřed pustin australských“.120 Tato 

informace dosvědčuje fakt, že jeho stesk po domově byl opravdu velký.  
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Paclt se seznámil i s obyčejnými lidmi. Ať už za účelem přespaní nebo aby se mohl 

najíst. Seznámil se australským pastorem, který se k němu choval velice přátelsky. Hlavně ho 

zajímal život v Americe a jeho účast ve válce, ale jeho přátelství rychle opadlo a to ve chvíli, 

kdy přišla řeč na náboženství. Pastor si uvědomil, že je Paclt římský katolík a v osadě bylo 

vyznáváno luteránství a velmi přísně se na to dohlíželo.  

V Austrálii byly i jiné zvyky uctívání mrtvých. Hlavně, když ženě zemřel manžel. 

Pokud se tak stalo, scházeli se jeho příbuzní k jeho hrobu, kde zapálili oheň a při křiku svoji 

vlastní krví žádali pro něho odpuštění. Tělo nebožtíka ukládali do mělkých hrobů, které 

vykopali na místě kde zemřel. Do hrobu mu dávali sebou předměty, které používal za svého 

života. Neobvyklým zvykem bylo vymlacování zubů zemřelému, které pak zarazí do 

nejbližšího stromu, což mělo sloužit jako pomník zemřelého. Měli i své zvyky ohledně svateb 

a životního stylu. Žili toulavým životem, nestavěli si osady, kde by žili delší dobu. Často se 

zdržovali i v kopaninách, kde by si mohly obstarat dobré životní podmínky, ale vždy se 

zdržovali jen krátce a odcházeli do lesů, kde si stavěli příbytky anebo žili v jeskyních a živili 

se především lovem ptactva a drobných savců. Pokud se našli jedinci, kterým tento životní styl 

nevyhovoval měli možnost se usadit a žít na jakým si statku a být ve službách většinou bohatých 

Angličanů. Také mohly být zaměstnány u jízdní anglické policie.  

Zvyky domorodců nebyli pochopeny civilizovanou společností a místní společnost na 

ně pohlížela jako na lidi na okraji společnosti a usilovali o jejich úplné vyhlazení. V Austrálii 

probíhaly kruté boje s domorodci. Někdy byly vyvražděny celé tlupy, v „lepším“ případě byli 

zahnáni dál od civilizace. Pacltovi se tato situace nezamlouvala. Byl zmatený a kladl si otázku 

kdo z nich je větší divoch. Zda obyčejný domorodec nebo přistěhovalci, jejichž jednání mu 

připadalo velmi nedůstojné.  

Paclt se v Austrálii neživil pouze jako hledač drahých kamenů. Tím by si na živobytí 

nevydělal a musel se živit i jinou prací. Pracoval u svých přátel jako hospodář a později přijal 

práci na výstavbě silnice, kde bylo nutné kácet stromy a pak je spálit na uhlí, které mohl 

následně využít. To mu přišlo velmi vhod, jelikož ho v osadě prodal řemeslníkům.  

  Ve svém volném čase se účastnil i honů na klokany, kteří dle jeho osobní zkušenosti 

byli poměrně agresivní. Celkově hon na klokany Paclta velmi přitahoval. Zvláště když šlo o 

hon domorodců, kteří veškerou zvěř zabíjeli pomocí bumerangů, což vyžadovalo dobrou 

zručnost a přesnost.  
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Klokany ve svých denicích přirovnával k našim evropským zvířatům. Rozlišovali dva 

druhy klokanů. Menší byli velcí jako náš králík a ti větší dosahovali výšky jako koza či jelen. 

Uvádí, že pokud byli raněni nebo se cítili v ohrožení, byli velmi nebezpeční. V Austrálii bylo 

zvykem chodit na klokany se psy, kteří na to byli přímo cvičeni. Ale jeden pes sám nedokáže 

vyhrát souboj s klokanem, jelikož klokan dokáže vyrvat psu i střeva z břicha.121 

Čím více se seznamoval s místním životem, tím se zlepšovaly jeho životní podmínky. 

V místní osadě se naučil ušít stan z králíka, tak, aby se mu dobře skladoval a nepromokl mu. 

Zde se vybavil potřebným nářadím na to, až se ocitne v kopaninách, aby si co nejvíce práci 

zjednodušil. Kopaniny v Austrálii byly už v této době z velké části vyčerpány. Paclt narážel 

cestou na různé kopaniny, ale všude již bylo hledáno.  Vždy, když se tam nacházela nějaká 

skupinka zlatokopů, nahlížel jak se jim daří. Paclt byl touto situací zklamán, jelikož čekal, že 

Australská půda bude více bohatá na zlato.  

Pacltovo hledaní v kopaninách bylo úspěšné a po jeho ukončení se rozhodl odjet zpět 

domů.  Dá se soudit, že kameny, které nalezl, zpeněžil, aby si zaplatil cestu domu.122 Z jeho 

druhého deníku vyplývá, že za diamanty a zlato které našel zaplatil nákladnou cestu. Ve svém 

deníku také vzpomíná, jak ho doma všichni vlídně přivítali a že doma zažil hodně veselých a 

přátelských momentů na které pak vzpomínal na svých dalších cestách.123  Podle toho se dá 

soudit, že ho domů netáhl zisk z najitých diamantů.  

Jeho druhá cesta do Austrálie a cestování zde nebylo příliš úspěšné. A to jak v hledaní 

zlata, tak v životě. Někdo mu zapálil veškeré věci – kůže, stan, oblečení, dokonce i peří ptactva, 

které sbíral cestou. Po této události se rozhodl odejit do Afriky.124 

V Africe si byl vědom, že oproti Austrálii zde bude těžší cestování, jelikož v Africe je 

více divokých a nebezpečných zvířat. Pro tyto případy si vybal zbraně, aby se mohl bránit 

napadení zvířaty či domorodci, kteří zde byli o dost divočejší než v Austrálii. V Africe cestoval 

na voze taženým osly.125 V Austrálii, pokud nešel pěšky, tak cestoval parníkem po řece.126 

Problém se objevil hned na začátku a tím byla vyprahlost a absence vody. Až později 

zjistil, že existuje strom, který cestovatelům poskytuje osvěžení. Jeho kmen byl plný šťávy, 

                                                           
121 PACLT Č., Cesty světem, s. 66. 
122  PACLT Č., Jak jsem hledal zlato a diamanty, s. 20–42. 
123 PACLT Č., Cesty světem, s. 92. 
124 PACLT Č., Jak jsem hledal zlato a diamanty, s. 50-51. 
125 PACLT Č., Sedmnáct let v jižní Africe, s. 33. 
126 PACLT Č., Cesty světem, s. 91. 
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která v určitém okamžiku začala prosakovat na povrch kůry a dala se zachytit a vypít. Paclt 

udávaná že bez tohoto stromu by bylo cestování po Africe nemožné.  

I v Africe se Paclt setkal s místními domorodci, kteří se označovali jako „Křováci“. 

Bydleli v kruhových domech pletených z proutí. Živili se převážně lovem a sběrem. Do 

kožených sáčků sbírali med od lesních včel a na lov využívali píky a kuše. Domorodci v Africe 

nemohli vlastnit palné zbraně, i přestože jich na kontinentu byl dostatek. Jelikož lidé nemohli 

domorodcům prodat nic co by mohli využít, jako palnou zbraň. Hrozil za to trest v podobě 7–

14 let prací na veřejných silnicích.  Ve své podstatě i zde byli domorodci přátelští a dalo se 

s nimi dobře obchodovat. Oproti Austrálii bylo v Africe snazší obchodovat a pořídit si 

nejnutnější věci. Bylo zde hustější osídlení a při cestování se častěji narazilo na osadu či rodinu 

místních domorodců. Všichni byli přátelští, tedy až na místní osadníky evropského původu. 

Jejich největším nepřítelem byl běloch.127 Stejně tak opovrhovali cestovateli, kteří cestovali 

pěšky.128 Osadníci chodili nazí a bosí, ale potrpěli si na honosné šperky. Tetovali si obličeje a 

nosili velké náušnice.129 Podle popisu v deníku můžeme soudit, že se jedná o lidi, které známe 

z obrázku Afrických výjevů.  

V Africe bylo stravování snadnější a civilizovanější než v Austrálii a na Sibiři. Jídlo se 

v Africe dalo snadno koupit u obchodníků v podobě mouky, soli, čaje a cukru.130 Na cesty si 

vařil čaj do zásoby, jelikož nikdy nevěděl, kdy potká pitnou vodu.131 

Do Afriky cestoval Paclt za vidinou úrodné půdy na diamanty, jelikož přesně o tom se 

dočetl v novinách. Bohužel byl zklamán, jelikož ani zde nebylo k nalezení tolik drahých 

kamenů. Za osm měsíců nalezl pouhé čtyři diamanty.132 

V Africe strávil dlouhých 17 let, které byly plné dobrodružství a někdy i utrpení. 

Dokonce zde i zemřel. Do Čech se zpráva o jeho smrti dostala prostřednictvím známého 

v Africe, který nalezl na fotografii jméno s adresou. Paclt po sobě zanechal majetek v podobě 

diamatů, které měl u sebe, dále měl v německé bance uložené peníze, za které chtěl v Čechách 

postavit sirotčinec. Zpráva o úmrtí byla otisknuta v roce 1887 v Národních listech.133 

                                                           
127 PACLT Č., Jak jsem hledal zlato a diamanty, s.59–60. 
128 PACLT Č., Sedmnáct let v jižní Africe, s. 41. 
129 PACLT Č., Jak jsem hledal zlato a diamanty, s.59–60. 
130 PACLT Č., Sedmnáct let v jižní Africe, s. 41. 
131 PACLT Č., Jak jsem hledal zlato a diamanty, s. 62.  
132 PACLT Č., Cesty světem, Praha 1953, s. 141. 
133 Tamtéž, s. 275. 
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I Zdeněk Holub strávil část život v Austrálii. O jeho každodenním životě se dozvídáme 

z dopisů, které psal své matce a sourozencům. Oproti Pacltovi nežil kočovným životem. Krom 

toho, že hledal drahé kameny, se živil jako lékař a lékárník. Přitom se také věnoval studiu 

medicíny. Dá se říci, že i v obchodu s kameny se mu dařilo o dost lépe než Pacltovi.  O tom 

svědčí fakt, že s každým dopisem zasílal do Čech drahé kameny, například opály či safíry nebo 

zasílal finanční obnos.134 

Důvodem proč se mu dařilo lépe než Pacltovi, může být fakt, že Holub přijel na 

kontinent se značnou hotovostí a později měl v Austrálii stálé zaměstnání, což se o Pacltovi říci 

nedá. Pravděpodobně zde byl i v příhodnější době. Paclt navštívil Austrálii v roce 1860 a Holub 

až 1912. Je možné, že Holub měl lepší vybavení na dolovaní horniny neboť vlastnil v Austrálii 

dva doly s opály. U Paclta je možné že se zaměřoval pouze na diamanty a zlato. Faktorů proč 

tomu tak bylo je mnoho.  

Oproti předchozím hledačům, kteří mířili převážně do teplých krajin, navštívil Michal 

Kotler evropské části Ruska a Sibiř. Cesty na Sibiř a hledání zlata v těchto klimatických 

podmínkách muselo být mnohem složitější než v Austrálii, kde zima není tak dlouhá a tuhá.  

Všechny cesty za zlatem vedly do hor. Samotná naleziště se nacházela poblíž řek.135 Na těchto 

výpravách šlo mnohokrát o život při setkání s medvědy nebo při nepřízni počasí. Často 

přespával pod stany a ani strava, jak udává, nebyla příliš chutná.  

Kotler vždy cestoval s někým z místních. V letním období se kvůli bahnu nedalo 

cestovat vozem, ale muselo se pěšky. I řeky se musely přebrodit, což bylo místy nebezpečné.136 

V zimě se dalo cestovat na saních tažených koňmi, ale i pro ně pro ně představoval vysoký sníh 

námahu, takže do kopců museli cestovatelé pěšky. I přesto, že se nacházel ve velmi chladném 

pásu, přespával ve stanu. Při spaní na vrcholech Uralu byla v noci taková zima, že mu omrzaly 

nohy a nos.  Mrazy byly tak vysoké, že mu z nosu slezla kůže a v palcích u nohou neměl žádný 

cit. Dále hrozilo nebezpečí v podobě vlků a medvědů, jejichž stopy byly dobře pozorovatelné 

ve sněhu.137 

                                                           
134 SOkA Pardubice, archivní fond Holub Karel, dopis 60, Zdeněk Holub své matce a bratrovi, 4. června 1919, 
Sapphire.  
135  KOTLER Michal, Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii, in: Časopis českého museum, č. 1, 
Praha 1842, s. 139.  
136 KOTLER Michal, Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii, in: Časopis českého museum, č. 2, 
Praha 1842, s. 278-279. 
137KOTLER Michal, Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii, in: Časopis českého museum, č. 4, 
Praha 1842 s. 529. 
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Co se týká jídla, bylo poměrně dobře dostupné ve vesnicích nebo u obchodníků. Chleba 

zde byl velmi drahý. Pro samé bahno a sníh v norách zde bylo málo úrodné půdy. Musel se 

nasytit tím co zrovna bylo, například si odchytit i malé house. K tomu, aby ho mohl uvařit 

potřeboval sůl, kterou sebou neměl. Tudíž využil sušené hovězí maso, které nejprve uvařil a 

k němu pak dal house.138 I čerstvé ryby, ulovené z řeky, posloužily jako večeře.  Rybu, kterou 

takto konzumoval měla málo kostí a dala se jíst opečená na ohni. Lovem se zabývali Kotlerovi 

přátelé, on sám lovit neuměl. Zkusil ulovit tetřeva podle rad svého přítele uvázal mu smyčku 

kolem krku a přivázal si ho k sedlu, ale po delší cestě mu zůstala již jen hlava.139 

Kotler měl možnost ubytovat se ve vesnicích u sedláků. Několikrát navštívil i místní 

kostely, které byly převážně dřevěné.140 

Od Kotlera, Paclta a Holuba se z jejich deníků či dopisů dozvídáme o jejich 

každodenním životě na cizích kontinentech a o situacích, se kterými se museli vyrovnat. Oproti 

tomu Durych a Šlechta zanechali po svých firmách ne mnoho dopisů, ale spíše účetní knihy. 

Který nám ukazují každodennost firem z jiného pohledu.  

Firma Františka Šlechty byla v roce 1945 spravována ještě Františkem Pospíšilem a 

měla pouhých osm zaměstnanců. Na jejich mzdy vyplácela měsíčně 23 030,10 Kčs. Nejvyšší 

výplatu měl Ing. František Mackler, jehož plat se pohyboval okolo 6 000 Kčs. Nejnižší plat ve 

firmě činil 1 966 Kčs. V roce 1945 vlastnila firma jeden automobil a neměla žádné patenty. Na 

skladě měla různé drahé kameny. Například topas, kterého měli 43,111 gramů či 9,675 g 

akvamarínu a další. Nejvíce měli jaspisu z Kozákova, cca 250 kg, protože hora Kozákov je 

nedaleko Turnova. To však byla pouze surovina, která nebyla zpracována. Zpracované suroviny 

měli na skladě méně. Např. topasu 1,448 tuctu což je cca 17 gramů.  Hotovost v pokladně činila 

76 371,20 Kč, což bylo k 1.11.1945.141 

K 1. lednu 1948 byla firma F. Šlechty zestátněna, k tomu byl vypracovaný dokument o 

vlastnictví firmy. Z tohoto dokumentu se dozvídáme, jak firma vypadala. Na parcele byl 

vybudován souvislý celek provozoven, který zabíral tři strany pozemku. Uprostřed komplexu 

byl tovární dvůr, ze kterého byl volný přístup k řece Jizeře. V tomto komplexu měl majitel 

firmy třípokojový byt. Zbytek objektu sloužil podniku. Firma tímto přešla pod národní podnik 

                                                           
138 Tamtéž, s. 281. 
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140 KOTLER Michal, Cestování Michala Kotlera v evropejském Rusku a Sibirii, in: Časopis českého museum, č. 2, 
Praha 1842, s. 527. 
141 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 2, inv. č. 108, Bilance.  
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Preciosa. Z odůvodnění můžeme vyčíst, že podnik byl znárodněn, jelikož počet zaměstnaných 

byl k 1. lednu 1946 padesát lidí.142 

Šlechtova firma posílala své drahokamy, zlaté a stříbrné šperky a imitace, které měl 

pojištěné na dopravu tam a zpět v hodnotě 250 000 Kčs u pojišťovny „Slavia“, na výstavu 

„Český šperk a diamant“ v Turnově. V roce 1947 takovéto pojištění stálo firmu 917 Kčs. Ve 

firmě byly pojištěny i stoje, a to od roku 1940 do r. 1950 a to na částku 112 800kč.  

S prosbou o finanční dar na zakoupení nových varhan se na firmu obrátila i turnovská 

církev českomoravská. Dle dopisu se na něho obraceli pro jeho známou štědrost.  Na to firma 

Šlechty odpověděla částkou pět set korun. Poté byla firma požádána o příspěvek na vitrážová 

okna, přičemž jedno okno stálo okolo šest až sedm tisíc. I tuto prosbu Šlechta vyslyšel a přispěl 

ve výši dvaceti tisíc korun.  I toto svědčí o celkové prosperitě jeho firmy.  

František Šlechta byl aktivním členem Svazu opracovatelů drahokamů v Turnově a člen 

Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově, kde se platilo členství ve výši pěti tisíc 

korun.143 

Ladislav Durych měl firmu s podobným zaměřením jako František Šlechta a rovněž 

podnikal v Turnově. V roce 1947 měl 18 zaměstnanců.  Ve firmě byla 2. -3. července 1948 

provedena revize za období 1. prosince 1945 až 30. dubna 1948, podle které zaměstnávala firma 

průměrně pět zaměstnanců. 144 

  To je o dost méně než v případě firmy Františka Šlechty. I po finanční stránce si měla 

vést lépe. Například v roce 1946 firma prodala zboží za 2 761 930 Kčs, v roce 1947 za 1 957 287 

Kčs.145 

I firma Ladislava Durycha spadala pod státní podnik Preciosa. Soudím tak podle dopisu 

z účtárny z roku 1950, kdy zůstatek na účtu činil 494 776 Kč. 146 

                                                           
142 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 1., inv. č. 8, výměr o 
znárodnění.  
143 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 1, inv. č. 19, svaz 
opracovatelů drahokamů v Turnově.  
144 SOA Zámrsk, archivní fond Ladislav Durych – brusírna drahokamů a imitací Turnov, Zpráva o provedené 
revisi bilance ke dni 31. 12. 1947. 
145 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 81, inv. č. 105, pomocná 
kniha.  
146 SOA Zámrsk, archivní fond Ladislav Durych - brusírna drahokamů a imitací Turnov, Zpráva o provedené revisi 
bilance ke dni 31. 12. 1950. 
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V dopisech od zákazníků byli L. Durych i F. Šlechta oslovováni výhradně „pane 

továrníku“, nikoliv jménem. V dopisech byly žádosti o přezkoušení kamenů v kyselině nebo 

přicházely poptávky po zboží a samozřejmě běžná korespondence.  
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Hledání kamenů jako výnosné povolání?  
V této kapitole se pokusím nastínit finanční situaci firmy Františka Šlechty. Chci se 

pokusit prokázat hypotézu, že z ekonomického hlediska bylo výhodnější vlastnit firmu na 

zpracování drahých kamenů, než se vzdát osobního života a cestovat po kontinentech a hledat 

kameny, které pak musí sběrač nechat někde vybrousit.  

Účetnictví firmy se dochovalo od roku 1920, kdy se začala vést první hlavní účetní 

kniha. Obecně řečeno byly psány hlavní knihy velmi stručně a příliš nevypovídají o chodu firmy 

ani o cenách kamenů. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na pomocné knihy, které byly vedeny 

samostatně, bez souvislostí s hlavní knihou. Pomocné knihy byly poměrně podrobně a přesně 

rozepsány a zcela jasně z nich vyplývají náklady, pomocné materiály apod. Pro svou práci jsem 

využila pomocnou knihu z let 1936-1943 a 1940-1946.  

Dnešní podoba hlavních knih má podobu jakési složky. Jsou svázané v tvrdých deskách 

ve formátu A4. Pomocné knihy jsou také svázané do pevných desek. Kniha z let 1936-1943 je 

zachována ve formátu 20,5 cm na 33 cm a obsahuje 26 archů. Na tuto knihu navazuje druhá, 

vedená v letech 1943-1945. Má stejný formát a obsahuje 100 listů. Pomocná kniha z let 1940-

1946 se dochovala ve formátu velikosti 20,7 cm na 25,2 cm a najdeme v ní 100 listů. Jako 

informační zdroj o kamenech a odběratelích využiji hrubou rozvahu, která se dochovala v 

podobě papírů spojených sponkou.  

Pomocná kniha, která začíná v roce 1936 je zaměřená především na obchodní vydání a 

výrobní režii. První zaznamenané informace pocházejí z října roku 1936. Pro možnost následné 

komparace se začnu zabývat až rokem 1937, tedy obdobím, pro něž již existují údaje za celý 

kalendářní rok provozu. Pokusím se shrnout a zanalyzovat výdaje firmy, které dokládá až 

pomocná kniha z let 1940–1946. Nejprve chci poukázat na výdaje firmy za pomocné látky a na 

menší náklady spojené s chodem firmy. Poté se zaměřím na celistvější část účetnictví, a 

nakonec bych ráda uvedla, s jakými kameny se obchodovalo.   

Dle první pomocné knihy firma vložila 22426,70 Kč za rok 1937 na dílčí investice 

spojené s jejím chodem. Investice se týkají rozličných výdajů. Například jsou zde zahrnuty 

obchodní výlohy, výrobní režie, pomocné látky, nové stroje a suroviny nebo náklady za 

dopravu. Firma za zaznamenává i menší návrat peněz za odeslané baličky nejspíše a to 2796,40 

Kč, které následně investovala do dalších výdajů.  Dle výdajů v lednu a únoru ve výši 88 Kč, 

můžeme soudit, že se do firmy kupovalo pomocné vybavení k lisu. Do uvedené ceny je zahrnuta 

i doprava a kůže na válcovačku. Výdaje se samozřejmě měnily v závislosti na objemu zakázek 
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což se projevuje v počtu vytvořených balíčků, které obsahovali zhotovené zakázky. Na tuto 

práci byly najímané ženy, které si takto přivydělávaly. Jejich plat se pohyboval mezi 10 a 90 

Kč v závislosti na počtech vykonané práce, tedy zabalených zakázkách.  

Zhotovení balíčku se zařazovalo do obchodního vydaní stejně jako účty za telefon, účty 

za tiskopisy nebo kancelářské vybavení a telegramy. Z účetnictví vyplývá, že mimo mzdových 

nákladů souvisela největší vydání firmy s obchodním vydáními, bez kterých by chod firmy 

nebyl možný. Naopak, náklady na surovinu se objevují jen zřídka, a to především v únoru, 

březnu, červnu, červenci a listopadu. Náklady byly 442 Kč. Tato částka zahrnovala služby 

spojené s dodávkou a další poplatky za zásilku se surovinou, nejčastěji clo. V červenci je do 

výdajů za suroviny započítaná cesta do Mladé Boleslavi kvůli odbavení pyritu. Ve stejný měsíc 

se platila částka ve výši 8 Kč za kolek na žádost o suroviny. V listopadu byla hrazena částka 20 

Kč Národní bance, dle toho můžeme soudit, že udržovala firma obchodní styky s Národní 

bankou. Oproti tomu za dovoz z nádraží zaplatila firma 70 Kč jistému panu Suchardovi. 

Největší náklady na dovoz suroviny vynaložila firma právě v listopadu, a to ve výši 143,25 Kč. 

Firma pro svůj chod potřebovala především surovinu ale i pomocné látky jako je pemza 

v kostce, cement, jehlice, ocelové jehlice, šrouby, hřebíčky, tmel, čistý líh, vatu, obvazy, brusné 

plátno, mořskou houbu, mosazné plátno a sádru. Pomocné látky se objednávaly během celého 

roku, podle potřeby. Sádra a pemza se objednávala poměrně často. V srpnu byla do pomocných 

látek započítaná i cesta do Liberce pro diamantový prášek ve výši 36 Kč. 

Firma v roce 1938 do běžných výdajů investovala 29 554,20 Kč. Tentokrát bylo více 

peněz využito na náklady spojené s novým strojem. V předchozím roce bylo na dopravu nových 

strojů investováno pouze 88 Kč. V roce 1938 firma zakoupila nové brousící stoje. V únoru 

investovala 6 Kč na dovoz šroubů, do železných odlitků od pana Svobody 79,50 Kč a také mu 

zaplatila za odvoz 31 Kč. Náklad spojené s novým brusným stroje činil 123,50 Kč, částka byla 

využita na dopravu a na údržbu stoje. V dubnu byly náklady na nový stoj ve výši 132,50 Kč. 

Tyto peníze firma využila na nákup šroubů a oceli. Do výdajů je také započítán dovoz z Mladé 

Boleslavi. V květnu bylo do nových stojů investováno 30,50 Kč, a to na dovozné elektrického 

stoje a na dovoz zásilky z Tanvaldu. V červnu byly k brusnému stoji dokoupeny dva filcové 

kotouče, šrouby, černá barva, železo a matice. V tomto roce už dále nebyly zaznamenány žádné 

výdaje na nové stroje. Náklady na údržbu strojů za rok 1938 činily celkem 546,10 Kč. Do 

surovin investovala firma více nákladů a to 915,90 Kč. Největší část nákladů byla investována 

v květnu, a to převážně za clo ve výši 566,85 Kč. V obchodních výdajích můžeme nalézt 
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například položku za hlídání auta v Praze ve výši 3 Kč. Do výrobních nákladů se počítaly i nové 

jehly do stojů. Využití pomocných látek se oproti předešlému roku nezměnilo a nebylo tomu 

jinak ani v následujících letech.  

Náklady firmy na dovoz a pomocné materiály v roce 1939 rapidně klesly. Činily celkem 

15 626,60 Kč. V tomto roce nebyly vynaloženy investice žádné na nové stoje ani suroviny. V 

lednu nedošlo ke koupi žádných pomocných látek pro výrobu, což se v předchozích letech 

nikdy nestalo, to se do pomocných látek investovalo pravidelně každý rok. V předchozích dvou 

letech se měsíční náklady na běžný chod pohybovaly okolo 2 000 Kč. Kdežto tento rok byly 

průměrné měsíční náklady 1 000 Kč. Nicméně i přesto že firma neinvestovala tolik jako v 

předešlých letech, dařilo se jí víceméně stále stejně.  

V následujícím roce 1940 činil obrat firmy podle knihy vydání 16 065,20 Kč, ale 

investováno bylo pouze 10 610 Kč. Můžeme sledovat, že náklady firmy oproti prvním dvěma 

rokům klesaly. Nekupovaly se nové stroje a neinvestovalo se do surovin tolik jako v 

předchozích letech. I přesto se za obchodní výlohy platilo průměrně 1 000 Kč měsíčně. V 

předešlých letech to bylo cca 1300 Kč měsíčně. Na výrobní náklady se v roce 1940 investoval 

nejmenší částky, a to průměrně 300 Kč. 147 

Od roku 1940 se můžeme opřít i pomocnou knihu, která byla vedena od 31. 12. 1940. 

Kniha shrnuje majetkové poměry firmy, a to jak aktiva, tak pasiva. Aktiva v podobě hotovosti 

v pokladně činila na konci roku 1940 celkem 2967,55 Kč. Spadaly tam i pohledávky za dodané 

produkty hodnotě 322 241,37 Kč. Do aktiv firmy se počítaly i stroje, které patřily firmě. 

Důvodem proč firmě ubývaly náklady na pomocné látky můžou být zásoby, které si tvořila. Na 

skladě se na konci roku nacházelo 90 l lihu, 130 l nafty a 45 l oleje. Nezpracované suroviny 

bylo na skladě 4 206 Kg v hodnotě 33648 Kč. Dále polotvary suroviny jako jsou tvary roháče 

či plotýnky. Celkový investovaný kapitál za celý rok činil 552 035,82 Kč. Tato částka už spadá 

do kategorie pasiv.148 

                                                           
147 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 79, inv. č. 103, pomocné 
knihy obchodního vydaní a výrobní režie.  
148 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 81, inv. č. 105, pomocná 
kniha. 



50 
 

Firma na běžný chod firmy v roce 1941 vložila 10 134,60 Kč. V květnu a červnu firma 

neinvestovala do výrobní režie.  Ani tento rok neproběhla investice do surovin ani do stojů. 

Pouze v prosinci se objevila nová investice a to ve výši 33 Kč na dovoz nového aparátu.149 

V roce 1941 měla firma aktiva podobná jako v roce 1940. Kniha udává hotovost v 

pokladně ve výši 61 880,85 Kč. Krom pohledávek se zde nachází i seznam dlužníků. Podle toho 

můžeme určit, s kým firma obchodovala. Na základě názvů měst, ze kterých zákazníci 

pocházeli můžeme soudit, že nejvíce s Rakouskem.  Také se tu objevuje jméno města Florencie. 

Poměrně často zde figuruje i město Idar-Oberstein. Výjimkou nebyly ani obchody s Francii či 

Anglií. Mezi dlužníky se objevilo pouze jedno české jméno, a to jistý pan Josef Vaněk z 

Chrudimi. 

Mezi zbožím se nachází převážně granáty a markazity. Celková aktiva firmy byla 2 385 

135,80 Kč. Mezi pasiva patřili věřitelé. Například okresní nemocniční pojištění ve výši 45 61,80 

Kč nebo berní úřad Turnov 27 605,40 Kč. Investovaný kapitál v roce 1941 činil 1 578 263,75 

Kč. K 31. 12. 1941 musela začít firma, dle zákona číslo 7/40, odevzdávat finanční prostředky 

na válečné státy, jež činily 30 711,50 Kč. Pasiva firmy byla celkem 2 385 135,85 Kč. V 

pomocné knize se uvádí, že firma měla ke 12. 31. 1941 čistý zisk 600 803,45 Kč.150 

V roce 1942, se firmě začalo dařit o něco lépe než v předchozích dvou letech. Na dílčí 

náklady byla investována částka 18 840,10 Kč, nicméně firma měla možnost investovat až 23 

672,70 Kč. V tomto roce se změnily položky, do kterých firma investovala. Už v lednu nově 

přibyly investice spojené s novým stojem, konkrétně na jeho odvoz, který vyšel firmu na 67 

Kč. Také se nově objevuje položka jen investice, pod kterou se ukrývá zaplacený dovoz jisté 

paní za 71 Kč. V únoru se na nové stroje investovala částka 306 Kč. Do nového stoje, který byl 

označován jako Koreger, bylo v květnu a červnu investováno 94,80 Kč. Cena zahrnovala 

dovozné, potřebné šroubky, sádru a dovoz krabic. Úplně novou investici v měsících květen a 

červen představují držáky, kde poštovné na jejich dopravu stálo 20Kč. V prosinci bylo nově 

investováno do brousícího automatu 95 Kč, a to na výkresy a na kuličkové ložisko. Úplně se 

vytratila položka surovin a v měsících leden, únor, červen, červenec a listopad i investice do 

pomocných látek.151 

                                                           
149 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 79, inv. č. 103, pomocné 
knihy obchodního vydaní a výrobní režie. 
150 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 81, inv. č. 105, pomocná 
kniha. 
151 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 79, inv. č. 103, pomocné 
knihy obchodního vydaní a výrobní režie. 
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Z aktiv firmy k 31. 12. 1942 vyplývá, že přibyli noví dlužnicí. Nově se objevuje město 

Milano, Amsterdam a Toronto. Oproti předchozímu roku se tu objevuje více Čechů. Třeba pan 

Ježek z Turnova, pan Mlejnek z Kozákova, dále cizinec pan Wiesebach z Prahy. Ten měl vůči 

firmě dluh ve výši 5 155 Kč. Celková aktiva firmy byla ve výši 3 341 229,45 Kč. Do pasiv opět 

spadaly prostředky na válečné státy ve výši 20 984 Kč. Celkový čistý zisk firmy dělal k 31. 12. 

1942 615 433,65 Kč.152 

V roce 1943 stouply běžné firemní náklady na 25 683,35 Kč. Ani v tomto roce 

nenajdeme investici do suroviny. Zato se investice začínají částečně obměňovat. Od prosince 

1942 se investovalo do brousícího automatu, to pokračovalo i v lednu, březnu, květnu, červenci 

a v září následujícího roku. Do brousícího automatu se celkem investovalo 811 Kč. Peníze byly 

využity na železo, dovoz potřebného materiálu, dovoz tyčové oceli a také na výkresy. Nevím, 

zda se jednalo o výkresy stoje a jeho sestavení nebo o výkresy s návodem, jak se strojem 

pracovat, tedy jak brousit kameny. V roce 1943 se stejně jako v předešlém roce investovalo do 

držáků. V předešlém roce to bylo 20 Kč, v roce 1943 investice vzrostla na 323,10 Kč. Přesto 

dle částky se jedná o investici spojenou s dovozem, jelikož nákupní hodnota by byla větší. 

Investice do držáků proběhly během 4 měsíců. Bohužel, ani rozpis jednotlivých položek 

neumožňuje určit, o jaké držáky se jednalo. Investice do držáků zahrnovala výkresy a šroubky 

různých druhů. Firma dále investovala do položky investice, a to 286 Kč. Podle jednotlivých 

položek se dá soudit, že investice byla do modernizace zázemí firmy. Například se zakoupily a 

dovezly ventilátory. Úplně nová investice se objevuje v září. Jedná se o oscilátory za celkem 

113 Kč, v investici do nich se pokračovalo až do konce roku. To se suma celková suma 

vyšplhala na 1334,70 Kč. Pod položkou oscilátory si můžeme představit skelný papír, ředidlo, 

barvu, štětec a dovozné prášků. To vše bylo potřeba k údržbě oscilátoru.153 

Pokud se podíváme na popis jmění k 31. 12. 1943, zjistíme že dlužníci byly nově 

rozděleni na ty co jsou mimo válečné státy a na ty co žijí ve válečných státech. Odběratelů, kteří 

žili mimo válečné státy měla firma v roce 1943 pouhých pět. Patřil mezi ně Leo David ze 

švýcarského Zürichu, dále se tu objevil muž ze Stockholmu nebo pán z města Providence, které 

leží v USA. Zbytek lidí patřil mezi pohledávky ve válčících státech, například lidé  z Londýna, 

Toronta a nejvíce odběratelů bylo z města B'ham. Celkový počet odběratelů klesl na 21. V roce 

1942 měla firma 33 odběratelů. I zde se záznamy firmy zmiňují o brusném automatu v hodnotě 

                                                           
152 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 81, inv. č. 105, pomocná 
kniha. 
153 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 79, inv. č. 103, pomocné 
knihy obchodního vydaní a výrobní režie. 



52 
 

81 189,65 Kč. Je zde i zmínka o nové ležaté vrtačce v hodnotě 51 Kč. Účet na válečné státy 

zůstal v roce 1942 stejný jako v minulém roce. Čistý zisk firmy k 31. 12. 1943 činil 275 645,20 

Kč.154 

Výdaje v roce 1944 vzrostly na 34 959,35 Kč. Z předešlého roku pokračuje investice do 

oscilátorů, nyní v celkové výši 727,30 Kč. Soudím, že výdaje byly na věci potřebné k jeho 

správné funkčnosti, jelikož častou položkou byly líh a benzín. Také se zde v lednu objevila 

investice do ležaté vrtačky, ve výši 51 Kč. Vrtačka byla patrně objednána už v minulém roce, 

proto spadala do aktiv a hned v lednu za ní zaplatili 51 Kč. Výdaje k ležaté vrtačce činily i v 

březnu 14,20 Kč, a to za pojistku značky „Luger“. Také se v dubnu a v červnu investovalo do 

brousícího automatu. Celkem ve výši 110,80 Kč. Investice se týkaly materiálu a železa. Nově 

bylo investováno na dovoz strojku na broušení kuliček, a to v srpnu, celkem 49 Kč. V únoru se 

investovalo 62,50 Kč do dovozu nového kompresoru. V tomto roce se začíná zcela vytrácet 

položka pomocné látky, která byla dříve běžnou součástí výdajů.155 

Když se podíváme na odběratele, vidíme, že všichni žijí ve válečných státech a jejich 

počet je stejný jako v předchozím roce. Mezi odběrateli se nevyskytuje žádný Čech. Soupis 

jmění potvrzuje nákup strojků na broušení kuliček, a to v hodnotě 8110,50 Kč. Byla zakoupena 

i vrtačka na vrtaní technických kamenů za 122,30Kč. Firma si zakoupila i nové telegrafní 

zařízení, které stálo 5 350,90 Kč. Výdaje na válečné státy se nezměnily. Dle záznamů činil čistý 

zisk na konci roku 1944 152 119,35 Kč.156 

V roce 1945 investovala firma 17075,35 Kč. Oproti předchozímu roku investice opět 

poklesy. Firma už neinvestovalo do pomocných látek. Pouze v květnu a červnu proběhla 

investice spojena se stoje na kuličky. Jiné investice už firma nepodnikla.157 

Když se podíváme na aktiva firmy za tento rok, najdeme mezi odběrateli i jednoho muže 

z Brna.  Nicméně celkový počet odběratelů činí 21. Firma spolupracovala s továrnou na nábojky 

a kovové zboží. Ta jí podle zápisu dlužila 7885,80 Kč. Podle zaznamenaného materiálu měla 

                                                           
154 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 81, inv. č. 105, pomocná 
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firma 3 kusy křišťálových válců v hodnotě 20 403 Kč. Pokud se podíváme na čistý zisk k 31. 

12. 1945 zjistíme, že oproti předešlému roku klesl na 25 370,10 Kč. 

Od roku 1946 se budu řídit pouze aktivy a pasivy firmy. Odběratelů je zaznamenáno 

pouhých 13, z toho 4 Češi, což je nejvíce za celou dobu. Objevuje se tu i surovina v podobě 

neopracovaného pyritu, kterého bylo na skladě 10 653 Kg v hodnotě 132 310,25 Kč. Pak se zde 

píše o polotvarech, o kterých nevím, z jakého kamene jsou, ale je jasné, že se jedná pouze o 

výbrus. Na skladě se dále nacházelo 208 281 Kg rondelků, které měly hodnotu 234 563,95 Kč, 

1 152,42 kusu plotýnek v hodnotě 180 814,70 Kč. Pasiva v podobě reserv na válčené státy 

klesly na 1900 Kč. Celkový zisk firmy se vyšplhal na 1 356 748,54 Kč.  

Závěrem knihy je výčet vybavení firmy, které firma potřebovala ke svému chodu a k 

výrobě. Na brusírně, která byla označována číslem II., se nacházely stoje převážně na výrobu 

kuliček. Dále měla firma budovu, které se říkalo třídírna, ve které se nacházelo 6 stolů. V 

brusírně, označované číslem I., pracoval válcový lis. V části nazývané přípravna měli také 

válcový lis, ploškovací stoj, dvě velké ruční řezačky, jednu automatickou řezačku, jeden brus 

na rondelky, dva brusné stoje a jeden bezhrotový brousící stoj.158 

V roce 1945 byla provedena hrubá rozvaha firmy, která byla rozdělena dle jednotlivých 

budovy neboli oddělení. První oddělení, na kterém se rozvaha dělala byla přípravna, a to ke dni 

31. 7. 1945. Obrat k tomu to datu činil 1 195 334,20 Kč. Účet dodavatelů byl ve výši 209 586,40 

Kč. Surovina, která se zde nacházela byla v hodnotě 163 732 Kč, oproti tomu polotvary byly v 

hodnotě 143 290 Kč. Účet za mzdy na přípravně činil 57 370,20 Kč. Bohužel netuším, kolik 

lidí zde bylo placeno.  Pomocné látky na přípravně byly v hodnotě 406 409,10 Kč. Využívala 

se zde vazelína na kuličková ložiska, petrolej, včelí vosk a prášková soda. Co se týká suroviny 

a polotovarů, tak se zde také nacházely také, ale bohužel nejsou doklady o tom, jaké konkrétní 

kameny to byly.  

Dalším oddělením byla brusírna. Její obrat činil dle hrubé rozvahy 5 502 204,35 Kč. 

Oproti tomu podle zůstatků, byl obrat 2 148 502,67 Kč. Suroviny na skladě byly v hodnotě 277 

411,80 Kč, ale bohužel nevím, o jaké suroviny se přesně jedná. Žádné polotvary se zde stejně 

jako v oddělení přípravy nenacházejí.  Za mzdy se v tomto oddělení zaplatilo 69 558 Kč. Za 

osobní výdaje firma zaplatila 175 914,04 Kč. Celkem 25 % procent si firma nechávala jako 

                                                           
158 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 81, inv. č. 105, pomocná 
kniha. 



54 
 

reservu na další investice, číselně to je 308 800 Kč. Firma měla otevřené čtyři účty u banky a 

celkové vklady na nich byly v hodnotě 339 605,30 Kč.  

Firma vlastnila zboží celkem za 1 058 678,20 Kč. Z tohoto soupisu se dozvídáme, jaké 

kameny měla firma na skladě a popřípadě od koho. Tento soupis byl vytvořen k hrubé rozvaze 

k 31. 7. 1945 a to k oddělení brusírny.  Celkově obsahuje tento soupis 50 položek. Kameny jsou 

rozepisovány podle tvaru a facet. Na skladě se nacházely kulaté granáty, které do firmy dodala 

paní Šafářová, a to v hodnotě 6 069,45 Kč. Oválné granáty se 16 facetami měly celkovou 

hodnotu 6 714,40 Kč. Akvamaríny vlastnila firma v hodnotě 15 310 Kč. Dále se na skladě 

nacházely olivíny v celkové hodnotě 13 272,35 Kč a turmalíny za 322,80 Kč. Zajímavostí jsou 

australské a mexické opály v hodnotě 2 657 Kč. Bohužel ze soupisu nevyplývá, jak se do firmy 

Františka Šlechty dostaly. V soupisu najdeme ještě smaragdy, rubíny, zirkony, ametyst, topaz, 

rubín a almandin. Na konci soupisu najdeme syntetické kameny, které byly vyráběny jako 

napodobeniny. Týká se to akvamarínu, rubínu a berylu. Připravené zboží k odeslání bylo v 

hodnotě 29 987,35 Kč. Bohužel zde není vyjádřeno, o jaké množství se jedná, je zde uvedena 

pouze cena.  

Firma měla vypracovanou hrubou rozvahu i k brusírně marcassintů, kde se nachází také 

soupis zboží, který je ale velmi strohý. V této brusírně se brousil jen markazit a granáty. Krom 

toho se na zdejším skladě nacházelo 14 941 balíčků skleněných kamínků. Výdaje na mzdy na 

tomto oddělení činily k 31. 7. 1945 233 339,95 Kč.  Účet odběratelů byl 522 057,95 Kč. Oproti 

tomu účet dodavatelů byl několikanásobně výší a to 2 162 744,83 Kč. Brusírna marcassintů 

měla otevřených pět bankovních účtu, z toho jeden v Curychu. Celkový vklad v bankovních 

účtech činil 412 672,20 Kč.159  

Hrubá rozvaha byla provedena ještě jednou, a to k datu 31. 12. 1948. Týkala se ale pouze 

brusírny marcassintů. Tato hrubá rozvaha byla připravena při přechodu firmy pod společnost 

Preciosa.  Soudím tak dle razítka preciosy a pečlivosti s jakou byla hrubá rozvaha firmy 

vypracována. Účet za zaměstnance byl ve výši 25 554,80 Kč. Zálohy na mzdy byly v celkové 

hodnotě 462,610 Kč. Účet odběratelů se dělil na domácí a zahraniční, přičemž zahraniční měli 

větší odbyt než domácí, jelikož jejich účet činil 5 668 399,75 Kč, oproti tomu účet domácích 

odběratelů dělal 1 840 067,65 Kč. Z účtu dodavatelů můžeme soudit, že hlavní dodavatelé pro 

                                                           
159 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 2, inv. č. 109, hrubá 
rozvaha.  
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firmu pocházeli ze zahraniční, jelikož jejich účet byl 1 814 694,40 Kč, oproti tomu účet 

domácích dodavatelů byl jen 465 559,60 Kč.  

Dle soupisu odběratelů z ciziny vidíme, že firma obchodovala s celým světem.  Objevují 

se tu města jako je Sydney, New-Yourk, Mexiko, Toronto, Melbourne, Providence, 

Amsterdam, London a Stockholm. Oproti odběratelům ze zahraničí je soupis domácích 

odběratelů velmi strohý. Ze zahraničí bylo zaznamenáno 31 odběratelů, domácích pouze 14. Ze 

soupisu se dozvídáme, že mezi českými odběrateli byly spíše firmy než soukromé osoby. Mezi 

firmy, které odebíraly od Františky Šlechty patřily Stalinovy závody ze Zálůží. Jejich účet byl 

ve výši 6 801 Kč, dále Agrostroj z Jičína a hlavním firemním odběratelem byla Zbrojovka Brno. 

Jejich účet činil 577 175 Kč. Zahraniční dodavatelé byli pouze tři, ale dodávali ve větší míře. 

Pocházeli ze Stockholmu a Curychu. Místních dodavatelů bylo dvacet a nacházeli se mezi nimi 

i firmy Zbrojovka Brno, Herman a Palma z Turnova, Spojené ocelárny Praha a Tesla Praha. 

Soukromé osoby byly z Turnova nebo z Prahy. Ze soupisu není jasné, co firmy nebo soukromé 

osoby vlastně dodávali. Mohlo se jednat o surovinu, ale také o nějaké pomocné stoje.160 

 

Celkově se dá soudit, že se firmě po finanční stránce dařilo.  Pokud se podíváme na graf 

z let 1941-1946, tedy za období Protektorátu Čechy a Morava, na první pohled vidíme finanční 

propad v roce 1945. Celkově se dá soudit, že firma na tom byla po finanční stránce rok od roku 

                                                           
160 SOA Zámrsk, archivní fond František Šlechta – Brusírna drahokamů Turnov, kart. č. 2, inv. č. 110, hrubá 
rozvaha.  
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hůře. Je možné, že za tu situaci mohla situace v zemi. Zapříčinit to mohl konec války a zánik 

Protektorátu Čechy a Morava. I na firmě Františka Šlechty se patrně podepsala poválečná 

situaci v Evropě. Nebylo tolik zakázek ze zahraničí, tím pádem byly nižší zisky. Situace se, jak 

je patrné z grafu, obrátila už v roce 1946. Opět přibyli zahraniční odběratelé a tím pádem stoupl 

i čistý zisk firmy nad milion. Firma byla v roce 1948 zestátněna. Podle rozvahy si v této době 

vedla velmi dobře. Firma byla zestatněna k 1. 1. 1948.  Podnik měl padesát a více zaměstnanců. 

Soudím tak z odůvodnění o zestatnění, kde se uvádí, že firma musela mít k 1. 1. 1946 padesát 

evidovaných zaměstnanců.  

Dle mého názoru se podařilo prokázat, že z finančního hlediska se více vyplatilo založit 

si firmu na broušení drahých kamenů, než cestovat po světě a hledat kameny. Ani jeden sběrač 

kamenů, například Paclt nebo Kotler, kteří obětovali hledání kamenů celý život, nedokázali 

svou činností shromáždit dostatečný kapitál, který by je finančně zabezpečil. Důvodem k tomu 

mohlo být i to, že kameny neuměli zpracovat. Vždy je museli někomu prodat a až ten člověk 

co vlastnil vybavení dílny a kameny opracoval, tak na nich mohl vydělat více. V opačném 

případě si firma zpracovávala kameny rovnou a měla stále klienty. Paclt byl rád, když si vydělal 

dostatek peněz na to, aby se mohl podívat domů. Jediný sběrač kamenů, který se uživil, byl 

Zděněk Holub, který si ale v Austrálii přivydělával lékařskou praxí.   

Oproti tomu firma Františka Šlechty si vedla po celou dobu svojí existence poměrně 

dobře a majitel firmy se nemusel vzdát osobního života na úkor práce. Na druhou stranu, deníky 

Paclta dosvědčují, že mu cestování bylo spíše zálibou. Rád poznával nové kraje a nešlo mu 

nejspíše tak o výdělek. I když podle zprávy o jeho smrti měl otevřené konto u banky, kde po 

sobě zanechal finanční obnos, bohužel není známo, v jaké výši byl.  Hledání drahých nerostů 

lze tedy chápat spíše jako formu specifického životního stylu, spojujícího realizaci touhy po 

vzdělání a dobrodružství s velmi nejistou možností zajištění výdělku, spočívajícího víceméně 

na náhodě.  
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Skelná kompozice 
Skelná kompozice nahrazovala drahé kameny a umožnila rozvoj levné bižuterie. Na její 

výrobu bylo potřeba sklo, které se tavilo v pecních. Kamenáři měli své pomocníky. Ti jim 

připravovali surovinu a pomocí tajné receptury se snažili přiblížit barevností k přírodním 

kamenům. 

Nejstarší sklářská huť, která stojí dodnes v Turnově, je Pacltova huť. Byla postavena na 

konci 18. století a fungovala do roku 1862.  Zakladatelem byl Antonín Paclt, bratr Čenka Paclta. 

V huti se využíval starší postup výroby. Ten spočíval v tom, že se rozehřáté sklo vtlačovalo do 

hliněných formiček, které měly potřebný tvar kamene. Formičky se vyráběly otiskem již 

vybroušených kamenů. Později se uplatňovala levnější a rychlejší forma výroby, kdy se 

roztavené sklo natahovalo do tyček a pomocí speciálně tvarovaných kleští se vymačkávaly 

hotové kameny. Tato technologie se využívala i při výrobě korálků. 

 Kamenáři si často tavili skelnou kompozici sami, což jim umožnovalo experimentovat 

s barvami.  Přirozená barva skla je transparentní se zeleným nádechem. Barvu skla měnili 

příměsemi kovů. Za neušlechtilejší barvu skla se považoval zlatý rubín, který vznikal přidáním 

zlata. Cenné sklo bylo tzv. opálové, kterému se říkalo také bílé sklo a vznikalo přidáním kostní 

moučky, později i fluorových sloučenin. Dále byla populární modrá barva, kterou způsobila 

příměs kobaltu a černá barva vznikala příměsí železa a těžkých kovu.161 

Broušená skelná imitace a vynález syntetického kamene hlavně rubínu napomohly 

k dalšímu rozkvětu kamenářství v Turnově. Především kvůli její lehké dostupnosti.162 

  

                                                           
161 KULÍŠKOVÁ A., Kamenářství a sklářství, s. 11-13. 
162 JACK M., Historie a současnost podnikání na Jilemnicku, Semilsku, a Turnovsku, s. 55. 
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Závěr 
Bakalářskou práci jsem započala obecnou historií kamenářství na Turnovsku, která sahá 

na počátek 16. až 17. století.  Turnovsko proslavil český granát, který měl bohatá naleziště na 

hoře Kozákov.  

V 19. století byly v Turnově založeny dvě školy, které připravovaly budoucí kamenáře. 

Jednu školu založil František Marek, strýc Michala Kotlera. Měla vrátit odbornost do 

kamenářství a zabývala se především obchodováním s drahými kameny. Marek tak učinil, 

jelikož sám vzdělání neměl. Druhá ze škol se zabývala především praktickou částí řemesla a 

vyučovala broušení drahých kamenů. Tato škola působí v Turnově dodnes.  

Ve své práci jsem se zabývala významnými osobnostmi Turnovska, které jsou 

spojovány s historií kamenářství. Michala Kotlera k profesi obchodníka přivedl jeho strýc 

František Marek, který cestoval na Sibiř. V roce 1829 se mladý Kotler vydal na svoji první 

cestu. Jeho cesty vedly převážně do Ruska.  

Současník Kotlera, Čeněk Paclt, byl více cestovatel než obchodník s drahými kameny. 

Oproti Kotlerovým cestám byly Pacltovy cesty mnohem delší. Jeho výhodou bylo, že drahým 

kamenům rozuměl, jelikož jeho otec vlastnil obchod s drahými kameny.  Paclt strávil většinu 

svého života mimo republiku, stejně jako Zdeněk Holub z Holic, který se vzhlédl v Emilu 

Holubovi a jeho cestách. Po studiích odjel do Austrálie, kde se začal zajímat o drahé nerosty.  

Živil se jako lékař ale i obchod s drahokamy mu vynášel. Po celou dobu finančně podporoval 

svoji rodinu v Čechách. Své matce posílal finanční hotovost nebo balíčky se safíry.  

Můžeme soudit, že z hledačů kamenů byl nejúspěšnější právě Zdeněk Holub z Holic. 

Zdá se, že si jako jediný dovedl obchodováním se safíry vydělat značný kapitál. Zatímco jeho 

předchůdcům M. Kotlerovi ani Č. Pacltovi se to nepodařilo. Paclt pobýval také dlouhou dobu 

v Austrálii, ale ve svých denících se nezmiňuje o tom, že by nalezl safíry. Hledal převážně zlato 

a diamaty, kterých se mělo v té době v Austrálii nacházet dostatek. Je možné, že se za 

přítomnosti Paclta ještě safíry netěžily. Všichni zmínění obchodníci, až na Paclta, neuměli 

kameny zpracovávat. Paclt se na začátku svých cest živil právě broušením drahých kamenů ve 

Vídni.   

Obchodem s kameny jako takovým se zabývaly především firmy Šlechta a Durych, 

které působily v Turnově. Šlechtova firma neobchodovala pouze s kameny, ale i s celými 

šperky.  Obě firmy si po finanční stránce vedly dobře. Jejich konec přišel až při zestátnění a 

následném přechodu pod podnik Preciosa. Hlavní výhodou podnikání prostřednictvím 
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zpracovatelské, distribuční i prodejní firmy Šlechtova typu proti způsobu obživy, který 

vykonávali hledači kamenů, byla soběstačnost ohledně zpracování i prodeje. 

 Ve své práci jsem se dále zabývala otázkou, zda bylo výhodnější být hledačem drahých 

kamenů nebo vlastnit firmu na broušení drahých kamenů. Obě profese měly nepřítele v podobě 

skelné imitace, která fušovala do řemesla obchodníkům s drahými kameny. Po pominutí téhle 

skutečnosti můžeme nahlédnout do účetnictví jedné z firem.  Já si konktrétně vybrala firmu 

Františka Šlechty. Je zřejmé, že výhodnější bylo mít vlastní firmu na broušení drahých kamenů 

než cestovat po světě.  Například Paclt byl rád, když si vydělal na cestu domů. Dle zápisů v 

jeho denících můžeme soudit, že se mu cestování stalo zálibou a rád poznával nové země. Nedá 

se říci, že by se mu to po finanční stránce vyplatilo. Kotlera, Paclta a Holuba na jejich cesty 

pravděpodobně přivedla touha po dobrodružství a poznání nových míst než vidina bohatství, 

protože výdělek nebyl nikdy jistý.  
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