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Vážené dámy, vážení pánové, milí zákazníci,

držíte v rukách náš pravidelný roční katalog, tentokrát v duchu hesla Šperk je vztah.  
Předkládáme vám ho s pokorou a velkým poděkováním. V uplynulém pandemickém období 
jsme si totiž více než kdy předtím uvědomili, co vlastně opravdový vztah znamená. Přestože 
jsme museli několikrát uzavřít naši prodejnu a uskromnit oslavy 30letého firemního výročí, 
vy jste nás podrželi. Volali, psali nám, mile pozdravili, objednávali přes e-shop, zkrátka nás 
zásobovali objednávkami a přáními. Díky tomu, díky pevnému vztahu, vzájemné důvěře 
a často i přátelstvím, která si spolu roky budujeme, jsme nemuseli omezit výrobu a vývoj 
nových šperků, naopak jsme náš tým posílili. Nelze než vám od srdce poděkovat.

S velkou radostí vám jako prvním představujeme zcela novou kolekci JK nazvanou  
Kubistik, která nese prvky tohoto v Čechách proslaveného stylu. Je originální, zcela jiná  
než ty dosavadní a vychází z přístupu zlatníka a člena našeho týmu Josefa Kozáka.  
Doporučujeme prohlédnout i sekci Výjimečné, kde objevíte nové kousky nejvyšší zlatnické  
a návrhářské kategorie. Z loňského katalogu jistě pamatujete na vznikající zlatou sadu  
s vysoce kvalitními smaragdy z Kolumbie. Tu jsme dokončili a má již svého majitele,  
podívat se na ni můžete na straně 32. Stojí rozhodně za to.

Dámy a pánové, jsme rádi, že jsme načali další, už čtvrtou dekádu značky JK. Zpětně vidíme, 
jak se vyplatilo rozhodnutí dělat šperky poctivě, z hodnotných materiálů a s originálním 
designem. Šperk je opravdu vztah, vztah mezi tím, kdo dává, a tím, kdo dostává, vztah mezi 
novomanželi, ale i vzájemný vztah nás tvůrců a vás zákazníků. Přejeme vám, ať naše šperky 
upevňují vaše vztahy.

Děkujeme, že jste s námi a my můžeme tvořit hodnotu a krásu právě pro vás.
Dušan Mlynarčík, ředitel firmyDušan Mlynarčík a Jitka Mlynarčík Kudláčková,  

spoluzakladatelé JK
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Kolekce Kubistik je oslavou uměleckého směru počátku 20. století, zejména architektury.  
Tvoří protipól organických motivů, v ostatních kolekcích hojně zastoupených,  

a střídá je techničtějším pojetím. 
Je to posun od ornamentu k minimalismu s akcentací surového materiálu. 

www.jk.cz/kubistik

KUBISTIK
kolekce šperků JK

NOVÁ
KOLEKCE

2022
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https://www.jk.cz/kategorie/kubistik
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KUBISTIK
kolekce šperků JK

zlatá souprava  
Kolekce Kubistik

prsten
ZPKU002B-61-0000
42 380 Kč 

manžetové knoflíky / 11,5 mm
ZMKU005B-99-0000
44 050 Kč

náramek
ZRKU006B-20-0000
46 510 Kč

zlatá souprava s onyxy
Kolekce Kubistik

manžetové knoflíky / 11,5 mm / ZMKU005B-99-0001 / 26 190 Kč
prsten / ZPKU001B-58-0001 / 37 540 Kč

zlaté náušnice s acháty / 7 mm
Kolekce Kubistik

ZNKU003B-01-0001
14 360 Kč

zlaté náušnice / 7 mm
Kolekce Kubistik

ZNKU003B-01-0000
19 130 Kč

UNISEX UNISEX
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-33
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-336
https://www.jk.cz/produkt/zlate-manzetove-knofliky-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-onyxem
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-32
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-achaty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-manzetove-knofliky-s-onyxy
https://www.jk.cz/kategorie/kubistik
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-336
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-onyxem
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-achaty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-32


KUBISTIK
kolekce šperků JK

zlatý prsten
Kolekce Kubistik

ZPKU004B-57-0000
36 960 Kč

zlatý náhrdelník / kaučuk / 51 cm
Kolekce Kubistik

ZRKU004B-51-0000
61 140 Kč

UNISEX UNISEX
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-338
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-8
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-8
https://www.jk.cz/kategorie/kubistik
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-338
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-8


Chtěl jsem vybočit z romantického  
vzezření šperků, které se tvoří  
ve větší míře. Nabídnout protipól  
organických motivů a vystřídat je  
techničtějším pojetím. Je to posun od 
ornamentu k minimalismu a obnažení 
surového materiálu bez příkras.

JOSEF KOZÁK 
zlatník a technický mistr,
autor kolekce Kubistik

V JK pracuje Josef šest let,  
jeho první autorská kolekce se 
jmenuje Kubistik a my ji ofici-
álně představíme jako novinku 
pro rok 2022. 

Josef je mužem mnoha doved-
ností a věčně dobré nálady. 
Delší dobu se profesionálně 
věnoval restaurování historic-
kých předmětů, což vystudoval 
na vysoké škole, ale byly i časy, 
kdy pracoval jako školník  
v Obchodní akademii Bubeneč. 
Tam mu však chyběl prostor pro 
vlastní kreativitu. 

Svůj um tak naplňuje v JK  
na pozici technického mistra,  
zlatníka a nově i designéra.
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Josefe, Kubistik je tvoje první autorská 
kolekce. Co tě vedlo k jejímu vytvoření?
Dostal jsem chuť udělat něco svého a v JK 
mi tuto příležitost dali. Motivací bylo to, že 
v naší nabídce není příliš pánských šperků, 
přitom mužů, kteří se nebojí nosit šperky, 
je čím dál víc. Začal jsem manžetovými 
knoflíky a pak už to šlo dál a dál. Časem  
asi převáží šperky dámské. Také si myslím, 
že to může být příležitost, jak ke šperku 
přitáhnout mužskou část zákazníků, kteří si 
na vlastní šperky obyčejně tolik nepotrpí.

Takže i ženy si v kolekci přijdou na své?
Kolekce Kubistik je vlastně unisex. Převažu-
jí v ní na první pohled spíše pánské kousky, 
ale ženy si rozhodně také vyberou. Kolik 
typů šperků v kolekci bude, je ještě otevře-
né. Kolekce je živá a vzniká postupně.

V čem je tato kolekce specifická?
Je to trochu vybočení z řady, jde o něco, 
co není tak romantické, extrémně zdobné. 
Mám rád technické věci, což se odráží i ve 
vzhledu šperků Kubistik. Skvělé také je,  
že na kolekci vidíte různé barvy, odlesky,  
a přitom se jedná stále o jeden materiál.

Proč sis vybral zrovna kubismus?
Mám tento umělecký směr rád, je minima-
listický, a to mi vyhovuje. Také má v našich 
končinách silnou tradici a zastoupení 
zejména v architektuře. Inspirací jsou věci, 
které kolem sebe vídám, jako například 
Kovařovicova kubistická vila či kubistický 
trojdům pod Vyšehradem. To, co nás obklo-
puje, nás formuje. Ale popravdě to nebylo 
prvoplánově tak, že bych si řekl, že oslavím 
kubismus. Ten jsem ve svých návrzích spíše 
objevil až následně.

Na začátku jsi říkal, že jsi nejprve vyrobil 
manžetové knoflíky. Není to tedy tak, že 
by sis načrtnul celou kolekci a věděl, jak 
bude každý kousek vypadat?

Měl jsem představu, že jedna část bude 
umělecká linka, čistý kubismus, a pak bych 
rád ještě v kolekci ukázal lidem poctivou 
práci se surovým zlatem. Chtěl bych tento 
kov představit jinak, než jak ho lidé znají  
z výloh. Vzal jsem zkrátka surové zlato  
a z něho začaly vznikat ústřední motivy  
prvních kousků, což byly právě tyto manže-
tové knoflíčky. Možná podobně jako sochař 
jsem vyšel z hmoty, s níž pracuji. Vše se točí 
kolem ústředního motivu surové koule.  
Kolekce má postupný vývoj. Původně jsem  
v ní spatřoval asteroid (možná proto měla 
kolekce pracovní název Sputnik), který při-
stál v kubismu, protože tvar, z něhož primár-
ně vyšel, tomu nahrál a z něj vykrystalizoval.

Jaké zlatnické techniky jsi při tvorbě využil?
Stěžejní je metoda ztraceného vosku a lití.

V kolekci se ale objevují i kousky  
s kameny, je to tak?
Ano, u pánských šperků jsem použil napří-
klad černý onyx, který se při jejich výrobě 
běžně používá. Pak jsou tam zastoupeny  
i barevné acháty, které nejsou ve špercích 
příliš rozšířené.

Dokážeš definovat, jaká věková skupina 
si kolekci oblíbí? Myslíš, že je spíš pro mla-
dé, nebo zaujme napříč generacemi?
To definovat nedokážu. Zatím jsem sebral 
ohlasy lidí v rozmezí od dvaceti do šedesáti 
let. Co mě opravdu potěšilo, je to, že něko-
lik lidí mi nezávisle na sobě řeklo, že to je 
snad první šperk, který by nosili.

Jak dlouho kolekce vznikala?
Něco kolem tři čtvrtě roku. Například dva 
prsteny jsem stihl vyrobit za dva dny kom-
plet. Pokud bych to měl zprůměrovat, mů-
žeme hovořit o tom, že na výrobu jednoho 
prstenu je potřeba zhruba 25 hodin.
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A když to vztáhneš na sebe, také bys tu 
kolekci nosil?
Já sám šperky kromě snubního prstenu 
nenosím. Mám sice manžetové knoflíky,  
ale ty nosím příležitostně. Z této kolekce 
bych ale unosil prsteny. Nejsem úplně typ 
na nošení šperků, protože do práce jezdím 
na kole a ve volném čase sportuji nebo 
jsem v horách a tam se moc šperky nenosí.

Co tě vlastně ke zlatničině přivedlo?
Když jsem končil základní školu, dělal jsem 
přijímací zkoušky na uměleckou průmyslov-
ku na kováře. Dvakrát mě nevzali, ale protože 
jsem skončil první pod čarou, ozvali se mi 
ze zlatnického učňáku, jestli bych nechtěl 
nastoupit k nim. Tam to někde začalo.

Tvoje cesta nebyla přímočará, vystudoval 
jsi však v oboru i vysokou školu, že?
Je to tak. Zkoušel jsem věci i mimo obor, 
třeba jsem byl školník v Obchodní akade-
mii Bubeneč. Ale řemeslo mě táhlo pořád 
nejvíc. Když jsem se věnoval restaurování 
historických předmětů, zcela mě fascino-
valo, že se mi dostaly do ruky například ba-
rokní monstrance. To byly i tři čtvrtě metru 

velké objekty, kde byly využity jen zlatnické 
techniky. To byla velká škola.

Dostaneš se i teď při práci v JK k historic-
kým kouskům, které chce klient opravit?
Občas se stane, že se u nás objeví klienti 
se starožitnými věcmi, za to jsem rád. Moje 
práce není jen o tom vyrábět nové věci, ale 
cítit i úctu ke starému řemeslu, protože to 
jsou věci, které mohou být funkční třeba 
stovky let.

Co kromě tvorby této kolekce máš ještě  
v JK na starost?
Výrobu dalších šperků pro naše zákazníky, 
provoz naší dílny a teď navíc ještě část ad-
ministrativní práce. Je toho dost, ale mám 
to takhle rád.

Myslíš si, že je to začátek nové éry a že  
se teď pustíš do tvorby dalších kolekcí?
Cítím v tomto pokoru. Tato kolekce se 
zalíbila, tak uvidíme, co bude dál.

Díky za rozhovor a mnoho inspirace  
při další tvorbě. Rozhovor vedla pro JK  
Lucie Černá, Mellow
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Oblíbené šperky jsou výběrem napříč kolekcemi. 
Jsou častou volbou našich zákazníků a jejich tematika má široké 

rozpětí – od vodních živlů přes organické motivy po klasické modely 
vhodné na denní nošení.

OBLÍBENÉ

Gabriela Partyšová, moderátorka,  
foceno pro JK, šperky z kolekce  

Tahitské královny

zlaté náušnice s perlami / 25 mm 
ZNTK035B-03-0000T / 20 650 Kč

zlatý přívěsek s perlou / 30 mm 
ZZTK034B-99-0000T / 15 800 Kč
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https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk034b-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk034b-99-0000t


OBLÍBENÉ

zlatá souprava  
se smaragdy a diamanty
Kolekce Classic

náušnice / 15 mm
ZNCS075B-03-1500
54 030 Kč

přívěsek / 17 mm
ZZCS075B-99-1500
28 220 Kč

prsten
ZPCS075B-54-1500
32 020 Kč

zlatá souprava
Sportovní kolekce Tricolor

náušnice / 15 mm
ZNTR036M-03-0000
16 110 Kč

přívěsek / 19 mm
ZZTR034M-99-0000
10 920 Kč

prsten s diamanty
ZPTR020M-50-1000
14 920 Kč
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https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty-206
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty-206
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty-206
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-zntr036m-03-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-zntr036m-03-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-zntr036m-03-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty-206
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-9
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-zntr036m-03-0000


OBLÍBENÉ

zlaté náušnice s diamanty / 16 mm
Kolekce Classic

ZNCS007B-03-1000
47 270 Kč

zlatá souprava s diamanty
Denní kolekce

náušnice / 20 mm / ZNDK030D-03-1000 / 12 930 Kč
přívěsek / 9 mm / ZZDK040D-99-1000 / 6 200 Kč

zlatá souprava
Kolekce Květiny

náušnice / 13 mm / ZNKV034Z-01-0000 / 13 970 Kč
přívěsek / 13 mm / ZZKV034Z-99-0000 / 8 710 Kč

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Tahitské královny

náušnice / 20 mm / ZNTK167B-01-1000TS / 25 690 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZTK168B-99-1000TS / 16 570 Kč

prsten / ZPTK166B-52-1000TS / 19 220 Kč

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Venezia

náušnice / 21 mm / ZNVE001Z-03-1000B / 21 120 Kč 
přívěsek / 18 mm / ZZVE002Z-99-1000B / 10 960 Kč

zlatý prsten s perlou a diamanty
Kolekce Diva

ZPDI211B-52-1000T
43 020 Kč

NOVINKA
2021

22 23

https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-40
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-jk-zzdk040d-99-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-40
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-jk-zzdk040d-99-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-28
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-28
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-19
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-10
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-10
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-19
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-734
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-734


Příjemně mrazivá kolekce šperků. Zvláštní reliéf a členitost povrchu 
připomínají sněžné závěje, kde lesk žlutého zlata evokuje odlesky 

zapadajícího slunce a australské opály třpyt ledových ploch.

www.jk.cz/severske-motivy

SEVERSKÉ MOTIVY
kolekce šperků JK

Karolína Kokešová, Miss Global 2019, 
foceno pro JK, šperky z kolekce

Severské motivy
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zlatá souprava 
Kolekce Severské motivy

náušnice / 10 mm
ZNSM004Z-02-0000
13 580 Kč

prsten
ZPSM006Z-56-0000
16 520 Kč

přívěsek / 13 mm
ZZSM005Z-99-0000
10 990 Kč

zlatá souprava s opály
Kolekce Severské motivy

náušnice / 12 mm / ZNSM039G-01-0005 / 18 340 Kč
prsten / ZPSM028C-54-0005 / 21 570 Kč

zlatá souprava s opály
Kolekce Severské motivy

náušnice / 11 mm / ZNSM061G-01-0005 / 13 240 Kč
přívěsek / 11 mm / ZZSM062C-99-0005 / 10 140 Kč

NOVÉ
BAREVNÉ

PROVEDENÍ

SEVERSKÉ MOTIVY
kolekce šperků JK

zlaté náušnice s opály / 8 mm
Kolekce Severské motivy

ZNSM013G-01-0005
14 350 Kč

zlaté náušnice s opály / 7 mm
Kolekce Severské motivy

ZNSM030G-01-0005
13 380 Kč
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Anděl je velmi osobním šperkem. Předáte spolu s ním lásku i prosbu  
o ochranu obdarovaného. Je to dar, který nikdy nezevšední.  

Je symbolem čistoty a poslem dobra a naděje. Je odkazem pro další generace. 

www.jk.cz/andele

ANDĚLÉ A ANDĚLÍČCI
kolekce šperků JK

Karolína Kokešová, Miss Global 2019, 
foceno pro JK, šperky z kolekcí Andělé,  
Tolerance, Classic
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zlaté náušnice / 12 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZNAN034B-01-0000
7 920 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 35 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN036G-99-3000
116 130 Kč

zlato-stříbrný přívěsek / 26 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZSZAN009Z-99-0000
12 170 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 20 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN035B-99-1000
12 200 Kč

zlatá souprava
Kolekce Andělé a andělíčci

náramek / 18 cm
ZRAN034B-18-0000 
13 690 Kč

přívěsek / 22 mm
ZZAN030D-99-0000
15 520 Kč

prsten
ZPAN034B-52-0000
20 160 Kč

ANDĚLÉ A ANDĚLÍČCI
kolekce šperků JK

NOVINKA
2021
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U příležitosti 30. výročí firmy jsme vytvořili neobyčejný smaragdový skvost s ambicí jej 
přihlásit na světovou šperkařskou soutěž. Sada sestává z náhrdelníku, přívěsku, náušnic 

a prstenu. Tento šperk má pro nás nejen estetický, ale také symbolický význam,  
protože ztělesňuje 30 let naší společné práce a naši lásku k řemeslu. 

Sada z bílého zlata obsahuje 16 špičkových smaragdů,  
které byly sbírány po 20 let, a je doplněna téměř 700 diamanty. 

Autorem návrhu i realizace je dlouholetý člen JK týmu, zlatník a designér  
David G. Hrubec, jenž je také držitelem prestižního světového šperkařského ocenění. 
„U šperků z této sady jsme využili speciálního efektu parabol, které jsou umístěny pod 

smaragdy a dávají tak kamenům úžasný jas a rozměr,“ říká autor. 

Cena sady šperků byla 8 milionů korun. „V čase ale jejich hodnota roste,  
je to dáno výjimečností smaragdů i originálním nadčasovým designem a zpracováním.  

Jde o opravdový investiční šperk a k naší velké radosti již našel svého majitele,“  
uzavírá Dušan Mlynarčík.Gabriela Partyšová,  

moderátorka, foceno pro JK

32

SMARAGDOVÁ
SADA

UNIKÁTNÍ ŠPERK K 30. VÝROČÍ JK
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https://youtu.be/n4wUrR-7NlI
https://youtu.be/n4wUrR-7NlI
https://youtu.be/n4wUrR-7NlI


Celkem 16 výjimečných smaragdů z oblasti Muzo o celkové váze 24,63 ct.
Téměř 700 diamantů s briliantovým brusem o celkové váze 8,89 ct.

Deset měsíců precizní zlatnické a designérské práce.
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Představujeme unikátní šperky, které vynikají mimořádným 
zpracováním, užitými materiály, výjimečnými kameny a perlami  

a v neposlední řadě také nápaditostí.  
Tyto šperky lze řadit do kategorie šperků investičních.

Karolína Kokešová, Miss Global 2019, 
foceno pro JK, šperky z kolekce Diva
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VÝJIMEČNÉ
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VÝJIMEČNÉ

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Diva

náušnice / 38 mm / ZNDI204B-01-1000 / 156 360 Kč
přívěsek / 35 mm / ZZDI204B-99-1000 / 85 000 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI210B-54-3000
112 760 Kč
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zlatý náramek s perlou a diamanty / 18 cm / perla 35 x 9 mm
Kolekce Primavera

ZRPR203B-18-1000BK
102 970 Kč

zlatý náhrdelník 18 kt s diamanty a opály / délka 43 cm
Kolekce Primavera

XR54142
265 610 Kč

NOVINKA
2021

VÝJIMEČNÉ
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zlatý prsten s turmalínem a diamanty v kvalitě VS1/G
Kolekce Diva

ZPDI213B-54-10D1
33 070 Kč

NOVINKA
2021

zlaté náušnice s akvamaríny a diamanty / 50 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZN55303
94 980 Kč

VÝJIMEČNÉ

42 43
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zlatý přívěsek s tahitskou perlou a diamanty / 30 mm
Kolekce Diva

ZZDI189B-99-1000T
47 220 Kč

zlatý prsten 18 kt s diamanty a tahitskou perlou 12 mm
Kolekce Diva

XPDI187B-54-1000T
119 880 Kč

UNIKÁT

VÝJIMEČNÉ
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-tahitskou-perlou-a-diamanty
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Nekonečnou studnicí  
inspirace je pro mě příroda,  

zejména organické tvary.  
Nejen květinky, ale i kouzelné  

zimní scenérie, tvary ledu,  
námraza na oknech nebo  
bílý sníh na zkroucených  

větvích stromů. 

DAVID G. HRUBEC
zlatník a designér

zlatá souprava  
s perlami a diamanty
Kolekce Diva

náušnice / 55 mm
ZNDI049E-06-3000T
122 210 Kč

přívěsek / 50 mm
ZZDI184E-99-3000T
55 740 Kč
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Mezzosopranistka Štěpánka Pučálková zazářila na zahajovacím koncertu festivalu  
Český Krumlov v uměleckém šperku s opály a diamanty z naší dílny. Prestižní událost 
sezóny se konala 4. září 2021, kdy po boku Maestra Plácida Dominga zahájila jubilejní  

30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. 

Štěpánka Pučálková pro tuto vrcholnou událost zvolila náhrdelník s náušnicemi  
a prstenem z bílého osmnáctikarátového zlata s 21 diamanty s briliantovým brusem  

a 40 ohnivými opály, šperky v hodnotě necelého milionu korun. „Štěpánka Pučálková 
u nás vybírala z více kousků, ale tato originální výrazná umělecká sada šperků jí 

jednoznačně, vzhledem k její typologii, seděla nejlépe. Navíc si o to říká i jedinečná 
událost, galakoncert se světovou hvězdou,“ říká Dušan Mlynarčík.

Autorem návrhu a výroby šperku je zlatník a designér společnosti JK Jitka Kudláčková  
David G. Hrubec. Sada pochází z kolekce Primavera, tedy jaro. „Motivovala mě příroda  

a určité její organické tvary. Probouzející se příroda přináší i originální barevnost, kterou 
v sobě nesou právě ohnivé opály,“ upřesňuje designér.

ŠTĚPÁNKA
PUČÁLKOVÁ
OPERNÍ DIVA VE ŠPERCÍCH JK

Štěpánka Pučálková, mezzosopranistka,
foceno pro JK, kolekce šperků Primavera
www.stepankapucalkova.com
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https://youtu.be/cvKRcm7grsY
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Náhrdelník je zhotoven z bílého 18karátového zlata a jeho dominantou je 17 ohnivých opálů. 
Při tvorbě bylo použito 21 diamantů s briliantovým brusem o celkové váze 1,13 ct.
Náhrdelník doplňují náušnice a prsten ve stejném provedení. 
Celková váha zlata v této sadě je přibližně 100 gramů a cena 920 680 Kč. 
Tato výjimečná sada má vysokou uměleckou a investiční hodnotu.

51



Hanka Kynychová, cvičitelka, 
foceno pro JK

52

Pocta moudrosti a tomu, co nás přesahuje. Svět je plný věcí, které jsou pro lidstvo tak 
neuchopitelné, že si je mnohdy dokáže vysvětlit až o tisíce let později. Uvědomujeme si to,  

a proto s úctou k vesmíru vzhlížíme vzhůru a kousek jeho krásy přenášíme do šperků.

www.jk.cz/viva-vision

VIVA VISION II

Hanka Kynychová, cvičitelka,  
foceno pro JK, šperky z kolekce Viva Vision II

52

kolekce šperků JK
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zlatá souprava s diamanty
Kolekce Viva Vision II

náušnice / 13 mm
ZNPL091M-01-1000
29 470 Kč

přívěsek / 26 mm
ZZPL092M-99-1000
32 200 Kč

prsten
ZPPL091M-51-1000
26 660 Kč

NOVINKA
2021

NOVINKA
2021

zlaté náušnice s černými diamanty / 10 mm
Kolekce Viva Vision II

ZNPL090B-01-8000 
29 420 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 19 mm
Kolekce Viva Vision II

ZZPL091M-99-1000
21 550 Kč

zlatý přívěsek s tahitskými perlami / 55 mm
Kolekce Viva Vision II
ZZPL084M-99-0000T

73 000 Kč

VIVA VISION II
kolekce šperků JK

NOVINKA
2021

zlaté náušnice s diamanty / 20 mm
Kolekce Viva Vision II

ZNPL089D-03-1000
49 200 Kč
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zlatý přívěsek s diamantem, smaragdy, safírem a rubínem / 36 mm
Kolekce Viva Vision II

ZZPL093B-99-1001
46 470 Kč

zlatý přívěsek s diamanty a smaragdy / 40 mm
Kolekce Viva Vision II

ZZPL071C-99-1500
43 400 Kč

Elegantní praktičnost – doplňte každý svůj vzhled  
díky možnosti několika poloh nošení.

Elegantní praktičnost – doplňte každý svůj vzhled  
díky možnosti několika poloh nošení.

NOVINKA
2021

VIVA VISION II
kolekce šperků JK
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Jsem člověk, který se nenechá strhnout 
nějakou módní vlnou, více věřím  

v tradici a skutečné hodnoty. 
Snažím se proto vytvářet  

kolekce, které mají  
kromě estetické hodnoty  

i hlubší kontext.

JITKA MLYNARČÍK  
KUDLÁČKOVÁ 

designérka 
a spoluzakladatelka  

společnosti 

zlatá souprava
Kolekce Viva Vision II

náušnice / 20 mm
ZNPL088E-01-0000
18 000 Kč

přívěsek s diamanty / 21 mm
ZZPL086M-99-1000
37 460 Kč

náramek
ZRPL087M-00-0000
80 000 Kč

prsten
ZPPL085M-54-0000
37 500 Kč
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-51


VZÁCNÉ KAMENY
JAKO INVESTICE

TIPY OD DUŠANA MLYNARČÍKA

Poradenství v oblasti investic do drahých kovů a kamenů  
je v JK privátní služba, která vzešla z poptávky klientů. 

Bavíme-li se o kamenech, musíme mít na mysli ty přírodní. U bílých diamantů  
se za investiční považují větší, s nejvyšší čistotou a dalšími podparametry. 
Vzácné jsou také diamanty barevné – například růžové, modré a červené. 

U každého druhu kamene jsou takzvaně běžné a pak výjimečné kusy. 

Za investiční se dají považovat i některé typy šperků –  
čerstvým příkladem investičního šperku je smaragdová sada, kterou  
jsme tvořili u příležitosti 30. výročí firmy. Její hodnota v čase roste. 
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Při výběru šperku se většina lidí zaměřuje 
na celkový vzhled šperku, ale už méně 
důrazu přikládá původu kamene v něm.
Motivací bývá snaha ušetřit, proto volí syn-
tetiku, přitom šperk s přírodním kamenem 
nemusí být o tolik dražší. Šperk s přírodním 
kamenem nejen lépe vypadá, ale má i větší 
hodnotu, což se projeví zejména při koupi 
investičních šperků.
Obecně se v největším množství prodávají 
šperky ze stříbra, oceli a se syntetickými 
kameny. V JK pracujeme pouze s přírodními 
kameny, které vznikly během náročného geo-
logického procesu, proto jsou tak jedinečné 
a cenné. „Přírodní kámen je unikát s daným 
složením, nikdy ho syntetikou nenahradíte. 

Kromě toho, že šperk se syntetickým kame-
nem nedosahuje takové hodnoty, uměle 
vyrobený kámen se časem opotřebovává, 
zmatňuje a nevypadá hezky. Tím kazí  
i celkový vzhled šperku,“ říká Dušan Mlynarčík. 
„Proto v JK už roky používáme pouze přírodní 
kameny, které k opravdovému zlatnickému 
řemeslu jednoznačně patří,“ dodává.

ZIRKON VERSUS DIAMANT
Asi nejčastějším syntetickým kamenem 
je zirkon. Jde o náhražku za bílý diamant, 
který je však na rozdíl od zirkonu tvrdší a má 
také vyšší index lomu světla. Rozdíl v ceně 
u malých velikostí není příliš velký, ovšem 
rozdíl v efektu šperku je značný.  

Pokud vedle sebe položíte dva zcela nové 
šperky, jeden s diamantem a jeden se zir-
konem, pozná na první pohled rozdíl mezi 
nimi jen odborník. Postupem času ale bu-
dou oba kameny stále odlišnější. Diamant 
si díky své tvrdosti uchová vysoký index 
lomu světla neustále, i při každodenním 
nošení. Oproti tomu zirkon začne relativně 
brzy svůj půvab ztrácet. Kvůli opotřebení 
může o svůj lesk přijít už po roce nošení.  
Při výběru zásnubního prstenu muži 
často z finančních důvodů volí variantu se 
zirkonem. Ve výsledku ale vůbec neušetří, 
protože zirkon se po čase nošení odře a úpl-
ně ztratí lesk. A to asi není to, co zrovna od 
zásnubního prstenu, který má být připomín-

kou speciálního momentu, chcete. Diamant 
však není jediným kamenem, který lze na 
zásnubních prstenech najít. „Chceme dělat 
kvalitní zlatnickou práci, k níž patří přírodní 
kámen. V naší nabídce naleznete i zásnubní 
prsteny například s peridotem, topazem  
či tanzanitem. Všechny jsou nádherné a ve 
srovnání s prsteny s diamantem jsou cenově 
dostupnější,“ uvádí Dušan Mlynarčík.

DIAMANT Z LABORATOŘE
V poslední době se můžeme setkat  
i se šperky s diamanty, které jsou oproti  
jiným diamantovým šperkům stejné  
velikosti a se stejným počtem kamenů 
výrazně levnější, klidně i o polovinu.  

PROČ PŘI VÝBĚRU 
KAMENŮ DŮVĚŘOVAT  
PŘÍRODĚ
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Jde o laboratorně vyrobené diamanty, 
takzvané lab-grown diamanty. V těchto  
laboratořích se používají speciální pece,  
v nichž se pomocí uhlí, vysokého tlaku  
a teploty simuluje přírodní proces. Výsled-
kem jsou diamanty se stejnou strukturou  
a vlastnostmi jako diamant přírodní. Jak je 
tedy od sebe rozeznat? To dokáže opravdu 
jen odborník. „Je to právě proces výroby, 
který zanechává stopy, které lze určit pomo-
cí speciálních přístrojů. V JK tyto lab-growny 
nepoužíváme,“ říká Dušan Mlynarčík.  
Často se takovéto laboratorně pěstované 
diamanty považují za ekologičtější variantu, 
avšak už se nezmiňuje obrovská spotřeba 
energie při práci pecí, v nichž vznikají.

JAK POZNAT KVALITU? 
Stačí znát pár faktů. Každý diamant má  
své parametry a ty by měly být uváděny  
v certifikátu ke šperku. Samotné diamanty 
se také certifikují takzvanými mezinárodní-
mi certifikáty, a to od velikosti asi 0,25 ka-
rátu. Všeobecně jsou na celém světě uzná-
vány tři nezávislé gemologické laboratoře, 
a to GIA, HRD a IGI. Tyto mezinárodní certi-
fikáty obsahují číslo, které se objevuje také 

na boční hraně diamantu, zvané rundista. 
Číslo na diamantu lze přečíst pod silnější 
lupou anebo pod mikroskopem. Při nákupu 
šperků, v nichž jsou zasazeny diamanty 
větší než 0,25 karátu, byste měli vždy 
obdržet nejen certifikát výrobce šperku, ale 
i mezinárodní certifikát. V certifikátech je 
možné nalézt základní parametry kamene, 
ale také podrobný nákres diamantu, kde 
jsou vyznačeny inkluze neboli přírodní  
„nečistoty“. Dále jsou tam i další hodnoty  
a parametry, které jsou velmi podstatné.

Práce s přírodními kameny je náročnější 
než se syntetikou. Když usazujete drahý  
kámen, musíte být mistr v oboru. Hrozí 
totiž, že by mohl prasknout a došlo by  
k jeho znehodnocení.

V JK s přírodními kameny pracujeme velmi rádi. V nabídce máme širokou paletu barevných 
kamenů vsazených do šperků v provedení od čistých elegantních linií po velmi zdobné motivy. 
Uhrančivě zelené smaragdy spadají do takzvané velké čtyřky nejžádanějších drahých kamenů 

současnosti, kde je doplňují diamanty, modré safíry a červené rubíny.

Kromě těchto silných hráčů se mezi trendy v přírodních barevných kamenech dostávají napří-
klad modrofialový tanzanit, různobarevný turmalín, žlutý citrín nebo jemně fialový ametyst.

PŘÍRODNÍ BAREVNÉ
KAMENY
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Safír je vznešený kámen. Je spojován s hvězdným třpytem  
nebeských výšin. Sálá z něj harmonie a klid, údajně symbolizuje  
věrnost, upřímnost a pravdu.

Tanzanit je objev 20. století a pochází, jak název napovídá, z Tanzanie. 
Svým objevitelům se odkryl, když do něj uhodil blesk. Tento v přírodě 
hnědý kámen získá svou typicky modrou barvu působením vyšších 
teplot. Jeho obliba stále stoupá. 

Ametyst býval šperkem králů, je s ním spojována moc, a dokonce  
se mu přisuzují léčivé vlastnosti. Lidé jej již v dávných dobách nosili  
jako talisman. Fialová barva je v kurzu a ametyst se stal oblíbeným 

doplňkem moderních žen.

Diamant si každý vybaví v jeho čistě bílé průhledné podobě.  
Existuje však rovněž v barvách jako champagne, cognac či vzácnější  
sytě žluté, oranžové, růžové, modré a nejvzácněji pak v barvě červené.  
Tyto diamanty jsou opravdu vzácné a cenově velmi nákladné.  
Slovo diamant pochází z řeckého „adámas“, což v překladu znamená 
nezničitelný. A zdá se, že právě taková je i pověst tohoto kamene.

DIAMANT

SMARAGD

RUBÍN

SAFÍR

TANZANIT

TURMALÍN

CITRÍN

AMETYST

Příbuzným safíru je žhnoucí rubín. Je velice ceněn pro vysoký lesk a odolnost. 
Odstíny červené jsou u rubínu velmi výrazné, plné vášně  

a ve špercích představují oblíbený symbol lásky.

Turmalín je nádherný pestrobarevný minerál, který znali  
už staří Egypťané. Ti ho také opředli legendou, která praví, že turmalíny 
oplývají tolika barvami, protože cestovaly na povrch země podél duhy.  

Cestu do Evropy si tento kámen našel v 18. století.

Citrín je žlutý až šedohnědý, je symbolem hojnosti, štěstí a náleží Slunci. 
Je energizující a plný pozitivní energie. Chcete-li si prozářit den, zvolte 
šperk s citrínem.

Smaragdy jsou jedinečné, liší se barvou a kvalitou podle konkrétního 
naleziště. Je zajímavé, že i lidé, kteří zelenou barvu nepreferují,  
vzplanou, když spatří unikátní barvu kolumbijských smaragdů. 

Právě z Kolumbie pocházejí ty nejžádanější. 
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Zásnubní prsteny z kolekcí Tolerance a Diva jsou cestou ke vzájemné úctě a hluboké lásce. 
Tolerance je příznačným názvem kolekce, která symbolizuje rozhodnutí upevnit  

a dále budovat váš vztah po zbytek života.

www.jk.cz/kategorie/zasnubni-prsteny

ZÁSNUBNÍ PRSTENY

Alice Bendová, 
herečka, focena  
pro JK se svým  

zásnubním  
prstenem  

z kolekce Diva

zlatý prsten s diamanty 
ZPDI194B-54-1000 / 218 190 Kč
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 zlatý prsten s diamantem
snubní prsten zapadá do zásnubního a mohou tvořit jeden komplet

Kolekce Tolerance
ZPTO215B-53-1000

10 250 Kč

 zlatý prsten s diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO202B-50-1000

64 600 Kč

zlatý prsten se smaragdem
Kolekce Diva

ZPDI033C-51-0500
11 360 Kč

zlatý prsten s rubínem
Kolekce Diva

ZPDI033B-55-0400
9 710 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO212B-53-1000

81 630 Kč

ZÁSNUBNÍ PRSTENY
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zlatý prsten s diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO207B-53-1000

77 320 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO136Z-50-1000

34 920 Kč

zlatý prsten s topazem
Kolekce Diva

ZPDI163B-52-0200
12 360 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO120B-50-1000 

81 410 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO160C-54-1000

18 240 Kč

zlatý prsten se smaragdem a diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO214B-51-1500

25 900 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI162Z-53-1000
59 230 Kč

zlatý prsten s topazem a diamanty
Kolekce Diva

ZPDI028B-53-1001
33 060 Kč

ZÁSNUBNÍ PRSTENY
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto207b-53-1000
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/kategorie/zasnubni-prsteny


www.jk.cz/tolerance-snubni

Snubní prsten budete nosit celý život. Jeho hodnota je jak materiální, duchovní,  
tak i praktická. Klíčem ke vzkvétajícímu manželství a trvalému hlubokému vztahu je nejen láska, 

ale také vzájemná úcta a tolerance.

kolekce šperků JK

SNUBNÍ PRSTENY
TOLERANCE

74 75

https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-snubni?_image=true&utm_source=redirect&utm_medium=internal&utm_campaign=tolerance_snubni
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https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-snubni?_image=true&utm_source=redirect&utm_medium=internal&utm_campaign=tolerance_snubni
https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-snubni?_image=true&utm_source=redirect&utm_medium=internal&utm_campaign=tolerance_snubni


zlaté snubní prsteny s diamanty
snubní prsten zapadá do zásnubního a mohou tvořit jeden komplet

Kolekce Tolerance
ZPMO915

pár od 21 640 Kč

zlaté snubní prsteny 
Kolekce Tolerance

ZPMO911
pár od 26 730 Kč

SNUBNÍ PRSTENY TOLERANCE
kolekce šperků JK

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO789
pár od 30 900 Kč

zlaté snubní prsteny s diamantem
Kolekce Tolerance

ZPMO816
pár od 26 240 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO838
pár od 69 450 Kč
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zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO909
pár od 21 050 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO835
pár od 39 360 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO653
pár od 41 250 Kč

zlaté snubní prsteny s diamantem
Kolekce Tolerance

ZPMO848
pár od 42 510 Kč

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO917
pár od 30 800 Kč

NOVINKA
2021

SNUBNÍ PRSTENY TOLERANCE
kolekce šperků JK
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Výběr šperku se může stát poměrně náročnou disciplínou, protože je-li určen 
pro někoho nám blízkého, musí splňovat více než pouze to, že se nám osobně líbí. 

Můžete samozřejmě vybírat ze široké nabídky nejrůznějších zlatnictví a klenotnictví, 
ale skutečně osobní šperk bude pouze ten, který nikdo jiný nemá, 

šperk vytvořený na zakázku. 

I když se tato varianta může jevit jako zdlouhavější a náročná,  
nemusí to tak být. Stačí vědět, jak na to.

ŠPERKY 
NA ZAKÁZKU 
PTÁME SE DUŠANA MLYNARČÍKA
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https://www.jk.cz/stranka/zakazkova-vyroba


Dušane, jak byste popsal šperk na zakázku? 
Zakázkově vyrobený šperk by měl být  
v souladu s osobností obdarovaného a záro-
veň vyjádřením vašeho vztahu k němu.  
Máte-li představu, jak by měl šperk vypa-
dat, stačí přijít, domluvit se na proveditel-
nosti a doladit detaily. Pokud však váháte 
nejen nad podobou, ale třeba i nad tím,  
o jaký typ šperku by se mělo jednat, není 
potřeba se trápit. Naši zlatníci rádi pomo-
hou a vznikne tak zcela výjimečné dílo.

Jaká je cesta ke šperku dle vlastní  
představy? 
Cesta k tomu správnému klenotu začíná  
tím, že nám řeknete maximum informací  
o člověku, pro kterého je určený. Pomůže co-
koliv o jeho osobnosti, jaké je jeho povolání, 
jaké typy šperků má rád, zda se bude jednat 

o solitér či budeme doplňovat nějakou 
sadu, jedná-li se o šperk na běžné nošení či 
společenskou událost nebo jak moc má být 
zdobený. Často je velmi nápomocná i foto-
grafie obdarovaného. Zásadní informací je 
rovněž termín, do kterého by měl být dárek 
hotový. Když dostaneme tyto informace, 
nestává se, že bychom se při výběru šperku 
zmýlili. K výrobě šperků přistupujeme velmi 
pečlivě a osobně. 
Ve chvíli, kdy víte, co a pro koho, přichází 
na řadu vytvoření základní podoby šperku. 
Jedná se o náčrtek toho, jak by mohl finální 
výrobek vypadat, přičemž v tomto kroku do-
ladíte se šperkařem i takové detaily, jakými 
jsou materiál, využití či nevyužití drahých 
kamenů, popřípadě perel a technické mož-
nosti výroby. Touto částí si projdete  
i v případě, že si přinesete vlastní návrh. 

Jedná-li se o složitější zakázku, bývá 
součástí návrhu také vizualizace. Násle-
duje vypracování cenové nabídky, sepsání 
zakázkového listu a pak už jen samotná 
realizace šperku. 
Dle typu zakázky zvolíme technologii  
a výrobní postup. Často ručně tvoříme 
přímo ze zlata základní „kostru“ šperku. 
Někdy je vhodnější ručně vyrobit voskový 
3D model, případně model ve 3D programu 
a tiskárně. Používáme i metodu odlévání 
formou ztraceného vosku. Vždy ale s vyso-
kým podílem ruční práce a kreativity.

Které šperky na zakázku v JK tvoříte  
nejčastěji? 
Nejčastěji jsou to snubní prsteny, které jsou 
pak stejně výjimečné jako láska těch, kteří se 
chystají říct si své „ano“.  

Takový prsten je vlastně zachycením 
jedinečného životního okamžiku v malém 
kousku kovu a rozhodně se vyplatí inves-
tovat trochu času do jeho výběru. Konec-
konců bude v ideálním případě zdobit vaši 
ruku po celý zbytek života. 

Dalším šperkem typicky vyráběným na 
zakázku jsou osobní věci, například pří-
věsky s personalizovanými prvky (datum 
narození, fotografie a podobně). Osobní 
zakázkové šperky řeší velmi často muži, 
a to především jako dárek po příchodu 
miminka. Mezi motivy v takovýchto přípa-
dech vedou srdíčka, křížky a andílci. Ženy 
dnes své protějšky rády obdarovávají na 
míru vytvořenými náramky. A v neposled-
ní řadě jsou to šperky investiční.
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A co když se mi líbí motivy z jiné kolekce, 
ale mám potřebu k ní dodat něco svého, 
autentického?
Při výběru šperku se samozřejmě můžete 
inspirovat již existující kolekcí, v níž lze jed-
notlivé kousky přizpůsobit vašim předsta-
vám. Čemu se ale raději vyhněte, je požada-
vek na kopii šperku jiné značky, ty klenotníci 
zpravidla nedělají. V závislosti na zvoleném 
postupu počítejte také s delší dobou dodání, 
ta bývá většinou okolo čtyř týdnů, i když se 
za určitých okolností dá zkrátit. Jsou-li vaše 
přání náročnější, například je-li součástí šper-
ku specifický kámen, může se doba výroby 
naopak protáhnout. 

Jak si šperk mohu převzít?
Hotový šperk po dokončení pečlivě zabalíme 
a předáme zákazníkovi na osobní schůzce či 
zdarma bezpečně doručíme až domů. Sou-
částí jsou rovněž certifikáty pravosti a kvality 
i doporučení, jak o šperk správně pečovat. 
Největší odměnou pro nás je, když následně 
obdržíme zprávu, jak se šperk líbil a jak seděl, 
především pokud se jednalo o překvapení  
a nebylo možné provést zkoušku. Případnou 
úpravu pak děláme samozřejmě zdarma.

Zakázková výroba šperků má 
mnoho podob a ať už začnete 
na zelené louce, nebo si pouze 
necháváte nějaký šperk upravit, 
vložte do toho srdce, tak se  
nikdy nespletete. 

Pokud se přesto bojíte a nechcete 
riskovat, vezměte člověka, pro 
něhož je šperk určen, s sebou,  
ať řekne svou vlastní představu. 

Radost, kterou z dárku bude mít, 
se tím určitě nezmenší. 
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Voda je zázračným zdrojem života. Úžasný živel, silný, tvořící, oživující. Voda je vědomou 
kolekcí, která uctívá její krásu a přínos pro náš svět i život.

www.jk.cz/voda

VODA
kolekce šperků JK
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zlatý přívěsek s topazem / 32 mm
Kolekce Voda

ZZVO004B-99-0200
19 950 Kč

VODA
kolekce šperků JK

zlatá souprava 
s topazem a diamanty
Kolekce Voda

náušnice / 13 mm
ZNVO005B-01-1000
24 320 Kč

přívěsek / 28 mm
ZZVO010B-99-1200
24 580 Kč

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Voda

náušnice / 14 mm / ZNVO037B-01-1000 / 31 950 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZVO103B-99-1000 / 25 660 Kč

zlaté náušnice / 13 mm
Kolekce Voda

ZNVO104D-01-0000
17 750 Kč
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Náramek je skvělým doplňkem. V kombinaci s dalšími šperky se spojí  
v krásný set. Tvoříme originální, precizně zpracovaný a výjimečný design 

náramků pro každou příležitost.

www.jk.cz/kategorie/naramky

Gabriela Kratochvílová Lašková, Miss 2013,  
foceno pro JK, šperky z kolekce Sol
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NÁRAMKY
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zlatý náramek / 18 cm
Kolekce Classic

ZRCS080C-18-0000
21 900 Kč

zlatý náhrdelník / 45 cm
Kolekce Classic

ZRCS080C-45-0000
51 570 Kč

NÁRAMKY

V NABÍDCE 
NÁHRDELNÍK
VE STEJNÉM

DESIGNU zlatý náramek / 21 cm
Kolekce Classic

ZRCS079D-21-0000
44 950 Kč

zlatý náramek s diamantem / 18 cm
Sportovní kolekce Tricolor

ZRTR051D-18-1000
15 500 Kč

NOVINKA
2021
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zlatý náramek se safíry a smaragdy / 19 cm
Kolekce Naši motýli
ZRMO025B-19-0001

13 700 Kč

zlatý náramek s diamanty / 19 cm
Kolekce Classic

ZRCS074Z-19-1000
111 600 Kč

zlatý náramek s perlami a diamanty / 20 cm
Kolekce Sol

ZRSO008B-20-1000F
246 000 Kč

zlatý náramek s diamanty / 18 cm
Kolekce Classic

ZRCS074B-18-1000
101 730 Kč

NOVINKA
2021

NOVINKA
2021

UNIKÁT

NÁRAMKY
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ZLATNICKÉ
TECHNIKY

Hlavní ingrediencí při výrobě JK šperků je originální nápad, vysoký podíl ruční práce
a kvalitní materiály – zlato, drahé kameny a perly. Zručnost našich zlatníků je základem 

pro vznik jedinečných šperků. Vždy jsme podporovali zlatnické řemeslo, chtěli jsme 
navázat na um prvorepublikových mistrů oboru a nést dál jejich odkaz. 

Dáváme příležitost mladým talentům a věříme, že nová generace zlatníků  
obohatí nejen nás, ale i trh se šperky. 

Společně tvoříme šperky pro hluboké vztahy, 
protože věříme, že šperk je vztah. 

Následně se voskový model odlije 
ve zlatě, propracují se detaily,  
šperk se připraví pro fasování  
a další dokončovací práce.

První krok při výrobě šperku.  
Z vosku se vytvoří přibližný tvar. 
Výhodou je, že vosk je možné  
libovolně přidávat a odebírat,  
dokud se nedocílí zamýšlené 
podoby šperku.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

MODELOVÁNÍ 
Z VOSKU

Videa nejen o zlatnických technikách najdete na našem YouTube kanálu.

96 9797

https://youtube.com/playlist?list=PLqlbntW-37acuS6UQxzpiTzBbBj-Rg1vq
https://youtube.com/playlist?list=PLqlbntW-37acuS6UQxzpiTzBbBj-Rg1vq


Vstupní materiál pro výrobu  
šperku je obvykle drahý kov  
ve formě drátu či plechu. 

Ve zlatnictví a šperkařství se  
nepoužívá zlato v ryzí 24karátové 
formě, která je příliš měkká. 
Namísto toho se používají slitiny, 
které jsou pevnější, odolnější  
a lépe zpracovatelné.

Nepostradatelná metoda při 
výrobě šperků. Výchozím mate-
riálem jsou drahé kovy ve formě 
drobných ingotů. 

Ingoty se mechanicky průchodem 
válcnou formují do požadovaného 
tvaru – obvykle drátu o různém 
průměru k dalšímu zpracování.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

VÁLCOVÁNÍ
ZA STUDENA

ZLATNICKÉ TECHNIKY

ŠPERKAŘSKÉ
MATERIÁLY
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Moderní technika, která doplňuje  
či nahrazuje pájení plamenem. 

Svařované místo se spojí pomocí 
tepelného výboje laseru. Výhodou 
je možnost spojovat materiál cíleně 
na minimálním prostoru.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

SVAŘOVÁNÍ
LASEREM

Důležitá klasická zlatnická technika. 
Ohněm se materiál zahřeje na  
danou teplotu, přidá se pájka –  
pojící materiál ze směsi zlata, stří-
bra, mědi a dalších prvků –, která 
pevně spojí jednotlivé díly. 

Povrchová vrstva vzniklá při  
pájení se odstraní a povrch se  
zaleští. Výsledkem je dokonalý, 
okem nepozorovatelný spoj.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

PÁJENÍ 
PLAMENEM
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Každý šperk, který zlatník vyrobí,  
se opatří puncovními značkami. 
Jedná se o výrobní značku daného 
zlatníka či firmy.

Moderní nadstavba zlatnického 
řemesla. Posouvá hranice možností 
klasického rytí. 

Laserový paprsek dokáže vyříznout  
i komplikované tvary a zároveň  
vypálit do kovu jemné detaily motivu.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

PÁLENÍ 
LASEREM

A dále o státní ryzostní značku od 
Puncovního úřadu ČR, která udává  
a garantuje obsah zlata ve šperku.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

PUNCOVNÍ 
ZNAČKY

102 103



Usazování neboli fasování kamenů 
je jedním z posledních kroků při 
výrobě šperků. 

Nejprve se pro kámen připraví lůžko, 
aby do šperku perfektně zapadl. 
Poté se kámen zafixuje metodou 
vhodnou pro tvar a velikost kamene 
a design šperku.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

USAZOVÁNÍ
KAMENŮ

Závěrečná fáze výroby,  
při níž šperk dostává finální 
povrchovou úpravu.

Mechanickým opracováním pomocí 
vlněných a žíněných kotoučů a lešticí 
pasty se odebere mikroskopická  
vrstva z povrchu šperku, čímž se docílí 
vysokého lesku.

ZLATNICKÉ TECHNIKY

LEŠTĚNÍ  
A POVRCHOVÁ  
ÚPRAVA
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EDOX | ChronOffshore-1
45 mm, quartz 
10250 37R NIR

33 650 Kč

EDOX | Les Bémonts
42 mm, quartz 

10239 3 NIN
21 950 Kč

NOVÉ

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/edox.
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EDOX | Skydiver Neptunian
44 mm, automat  

80120 3NM BUIDN
35 700 Kč

EDOX | Skydiver Neptunian
44 mm, automat  
80120 3NM VDN

35 700 Kč

NOVÉ NOVÉ

EDOX | Delfin
43 mm, quartz
10109 3M BUIN1
22 900 Kč

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/edox.
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MAURICE LACROIX | Pontos Chronograph
43 mm, automat,
řemínek z modré kůže
PT6388-SS001-120-4
74 000 Kč

NOVÉ

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/maurice-lacroix.

MAURICE LACROIX | Aikon
43 mm, automat,  

dva řemínky v balení
AI6158-SS00F-130-A

72 900 Kč

MAURICE LACROIX | Aikon
dámské hodinky, 38 mm, automat, 

dva řemínky v balení 
AI6057-SS00F-150-F

64 600 Kč

NOVÉ NOVÉ

ZOBRAZUJÍ DVĚ ČASOVÁ PÁSMA
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MAURICE LACROIX | Eliros
40 mm, quartz,  

dva řemínky v balení
EL1118-SS00E-120-C

20 600 Kč

MAURICE LACROIX | Eliros
dámské hodinky, 40 mm,  

quartz, řemínek z veganské kůže 
EL1118-SS001-520-6

20 600 Kč

NOVÉ NOVÉ

LIMITOVANÁ EDICEU PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ ELIROS

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/maurice-lacroix.
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CERTINA | DS Podium
44 mm, automat
C034.427.16.087.01
25 590 Kč

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/certina.

CERTINA | DS-1 POWERMATIC 80
40 mm, automat, dva řemínky v balení 

C029.807.11.041.02
22 590 Kč

CERTINA | DS-8 LADY MOON PHASE
dámské hodinky, 32,5 mm, quartz 

C033.257.11.118.00
12 990 Kč

NOVÉ

NOVÉ
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CERTINA | DS ACTION LADY
dámské hodinky, 29 mm, quartz 

C032.951.22.031.00
13 590 Kč

CERTINA | DS Super PH 500M
43 mm, automat Powermatic 80 

C037.407.18.050.00
24 590 Kč

NOVÉ NOVÉ

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/certina.

CERTINA | DS ACTION DIVER
38 mm, automat
Speciální edice
C032.807.22.041.10
23 290 Kč

NOVÉ
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V JK podporujeme poctivé řemeslo, proto dlouhodobě 
spolupracujeme se značkou Prokop a Brož.

Česká značka zaměřená na výrobu unikátních  
náramkových hodinek, malých limitovaných  
a privátních sérií pro náročné klienty – individualisty,  
kteří ocení do všech detailů promyšlený design,  
ergonomii, netradiční technicko-technologické detaily,  
ale především schopnost rychle reagovat i na velmi  
nezvyklá přání zákazníka.
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ZAVŘI ŠUSFEL! 
Budete se divit, ale nejedná se o výzvu k umlčení kolegy, nýbrž o obyčejný šuplík  
pracovního stolu.

PĚKNÁ SKOBA.
To není údiv nad orlím nosem kolegy, ale ocenění pracovního nástroje. Jedná se o zlatnickou 
skobu neboli klín, který se připevní ke stolu pomocí kovové šroubovací svěrky.

TY MÁŠ ALE FAJLE! 
I když to zní mnohoznačně, jedná se o dřívko určitého profilu se smirkem, kterým se  
dočišťují zlatnické polotovary.

KDE JE TA „OSMNÁCTKA“? 
Není sháňka po nedochvilné mladé kolegyni, ale zkrácené označení 18karátového zlata.  
Značí poměr kovu versus příměsí ve slitině. Zpravidla u nás pracujeme se čtrnáctkou  
nebo zmíněnou osmnáctkou.

DNESKA FASUJEME.
Neznamená, že je výplatní den. Jedná se o odborný název pro usazování kamene do šperku. 

PUNCÁK
Není nabručený kolega, ale puncovní úřad, kde jsme za ta léta jako doma. 

Někdy se může zdát, že zlatníci mají svůj vlastní svět, a je to do jisté míry pravda, tak jako  
v každé profesi. Když se ocitnete v jejich dílně, létají kolem vás zvláštní pojmy. Rozhodli 
jsme se vám alespoň některé z nich přiblížit. Takže co to znamená, když zlatník řekne:

ČESKÁ ZLATNICKÁ
HANTÝRKA

HOVORY Z DÍLNY
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DESIGNÉR, který nosí nápady.

PŘÍPRAVÁŘ, který připravuje polotovary pro 
zlatníky, vybírá kameny a kontroluje kvalitu.

MODELÉR, který modeluje šperky z vosku 
nebo ve 3D.

ZLATNÍK, který vyrábí a ovládá základní 
zlatnické techniky.

BRUSIČ, který brousí kameny. 

FASÉR, který usazuje kameny.

LEŠTIČ, který provádí závěrečné úpravy,  
aby se šperk typicky leskl. 

KVALITÁŘ, který ručí za kvalitu  
jednotlivých kroků výroby.

PEČEŤÁK – pánský prsten

BAROKÁČ – prsten montovaný  
klasickou technikou

ŠATONOVÝ PRSTEN – prsten s korunkou

VISAČKY – visací náušnice

ZÁMEČEK A KARABINA – typy zapínání

OUŠKO A KONTRA OUŠKO – různé typy 
oček na řetízcích 

ŠÍNA – obroučka prstenu

BÍZO – ozdobný mezidíl spojující horní  
a spodní část šperku, oválný tvar nastavo-
vaný na „šínu“ 

ANKR, PANCR, FIGARO A PARAGRAF –  
Toto jsou typy řetízků:
- ankr – má do sebe propilovaná očka, 
-  pancr – jednoduchá očka válcovaná  

do plocha, 
- figaro – střídající se velká a malá očka, 
- paragraf – půlkruhy v různé kombinaci.

KDO U NÁS PRACUJE? TAK TŘEBA…

A CO UVIDÍTE NA PRODEJNĚ? 
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Josef Kozák
technický mistr a zlatník

Martin Votava
zlatník

Edgar Grigoryan
faser a designér

Marian Krajčí
zlatník a faser

Alexandra Francová
leštění šperků

Martin Blecher
zlatník

Veronika Zítková
zlatnice

Dušan Mlynarčík
ředitel, spoluzakladatel JK

NÁŠ TÝM VÝROBA & DESIGNVEDENÍ

Jarmila Havránková
vedoucí výroby

Patricia Keist
asistentka výroby,

zlatnice

Eva Zrnová
vedoucí prodeje

Lenka Šimonová
odborná asistentka 

prodeje

Petra Douchová
odborná asistentka 

prodeje

PRODEJ

Lucie Černá
marketingová manažerka JK, 

majitelka reklamní agentury Mellow

MARKETING
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Jitka Mlynarčík Kudláčková 
designérka,  

spoluzakladatelka JK

Filip Mlynarčík
asistent provozu

David G. Hrubec
designér, zlatník
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Nejvíce mě těší, že mohu být  
u zrodu neobvyklých šperků a jsem 
ráda, že zde rozhodně nezažívám 
stereotyp. Učila jsem se od starých 
mistrů v oboru, také jsem v oboru 
podnikala. V JK tak mohu zúročit 
své zkušenosti a být součástí  
skvělého kolektivu. 

Moje práce je pestrá a její  
různorodost mě naplňuje.  
Šperky JK jsou odlišné od masy 
jiných výrobců, jsou krásné  
a kvalitní. Osobně vnímám  
potěšení z kontaktu se zákazníky  
a mám vždy velkou radost,  
když odchází spokojeni.

JARMILA HAVRÁNKOVÁ
vedoucí výroby

EVA ZRNOVÁ
vedoucí prodeje
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JSME TU PRO VÁS
Jsme česká rodinná zlatnická firma s tradicí od roku 1991. Tvoříme šperky pro hluboké 
vztahy. V naší nabídce naleznete šperky v ucelených originálních autorských kolekcích. 
Máme široký výběr pro všechny generace. 

Sofistikovaný design, vlastní zlatnická dílna plná zkušených zlatníků i mladých talentů, 
práce pouze s kvalitními kovy a přírodními kameny, individuální přístup i zakázková 
výroba a poradenství, to vše nás charakterizuje. Postarají se o vás odborné asistentky 
prodeje, které vždy ochotně pomohu s výběrem šperků. A chcete-li šperky dle vlastního 
osobitého návrhu, ve spolupráci s designéry JK se vaše představa stane skutečností. 

V rámci našeho věrnostního programu získáte při registraci 10% zvýhodnění.  
Při uvedení data narození obdržíte jednou ročně 15% zvýhodnění.

● Prodej a výroba vlastních kolekcí šperků JK

● Zakázková výroba šperků

● Originální design, špičková kvalita zpracování

● Ušlechtilé materiály, zlato, kvalitní přírodní kameny, diamanty a perly

● Doživotní záruka a servis šperků JK

● Prodej renomovaných značek švýcarských hodinek a doplňků

● Poradenství v oblasti nošení šperků

● Individuální poradenství v oblasti investic do drahých kovů a kamenů
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Navštivte náš e-shop www.jk.cz.
Při objednávce přes e-shop je zásilka bezpečně doručena přes ověřené dopravce.  
Doprava po Praze je možná kurýrní službou. Zásilky jsou pojištěné a doručení je zdarma. 
Objednávku lze také převzít osobně v reprezentativní prodejně.

E-SHOP

VYBÍREJTE Z DOMU  
ČI NA PRODEJNĚ

DORUČÍME BEZPEČNĚ  
A ZDARMA

TVORBA ZLATÝCH ŠPERKŮ  
S VLASTNÍM DESIGNEM

OD ROKU 1991

RUČNÍ VÝROBA  
I NEJMODERNĚJŠÍ  

TECHNOLOGIE

REPREZENTATIVNÍ PRODEJNA  
SE ZLATNICKOU DÍLNOU  

A PARKINGEM

CELOŽIVOTNÍ  
ZÁRUKA A SERVIS

CERTIFIKÁTY PRAVOSTI  
A VYSOKÉ KVALITY

OSOBNÍ ZVÝHODNĚNÍ  
A NOVINKY  

PRO REGISTROVANÉ
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PRODEJNA  
A ZLATNICKÁ DÍLNA

adresa
Želetavská 1525/1, Praha 4, přízemí budovy Filadelfie, BB Centrum

Pro klienty JK Jitka Kudláčková je možnost pohodlného parkování v budově Filadelfie zdarma.
Prodejna je v docházkové vzdálenosti od autobusové zastávky Brumlovka a od zastávky  
Budějovická na trase metra C. Přímo k budově vede linka autobusu BB2, zastávka Filadelfie.

otevírací doba 
pondělí–čtvrtek 10.00–19.00 h
pátek 10.00–18.00 h
sobota a státní svátky  zavřeno
neděle 10.00–18.00 h

kontakt
telefon: +420 241 091 761 | e-mail: info@jk.cz 

e-shop
www.jk.cz
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TIRÁŽ
Na design šperků JK se vztahují autorská práva.
Většinu šperků JK je možné na přání zhotovit i v jiných barvách zlata, s jinými přírodními 
kameny a perlami, pokud je to technicky možné.

Ceny uvedené v katalogu jsou platné v čase tisku (říjen 2021), jejich následná změna je  
vyhrazena. Šperky jsou zhotoveny ze zlata 14 kt. Diamanty jsou v kvalitě SI1/G; slovo diamant 
znamená zkráceně diamant s briliantovým brusem, pokud není u popisku uvedeno jinak. 
Řetízky u přívěsků nejsou součástí šperku.

koncept
Tým JK Jitka Kudláčková ve spolupráci s reklamní agenturou Mellow

redakční zpracování, design, copywriting, realizace
Mellow (www.mellow.cz)
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