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Luc Yen je poměrně malý zemědělský region 

severního Vietnamu, proslulý během 

posledních přibližně třiceti let svými výskyty a 

produkcí drahých kamenů, zejména rubínů, 

safírů a spinelů. Tým e-gems se do této oblasti 

vypravil několikrát, kdy cesta z hlavního 

vietnamského města Hanoje byla ještě 

donedávna otázkou dvou dnů, v závislosti na 

počasí a dopravní situaci. Dnes se díky nové 

dálnici pokrývající tři čtvrtiny cesty jedná 

pouze o pár hodin relativně pohodlné jízdy.  

S turisty se tu prakticky nelze setkat, protože 

se zde nenacházejí žádné historické památky 

ani vysokohorské scenerie jako ve slavné Sapě 

ležící dále na sever na hranicích s Čínou. 

Příroda je zde přesto nádherná, rýžová pole se 

střídají se strmými, těžko dostupnými kopci, 
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které jsou porostlé primárním deštným 

pralesem. Ačkoliv je prales zážitkem, je třeba 

se mít na pozoru před jedovatými hady a také 

komáry, přenašeči horečky dengue a malárie. 

Vhodné oblečení (dlouhé rukávy i nohavice, 

obecně světlejší barvy) a repelent je v zájmu 

každého, kdo tuto oblast navštíví.  

Hlavními horninami s výskytem drahých 

kamenů jsou mramory a ruly, tvořící zdejší 

fotogenické kopce. Komerční získávání 

kamenů začalo přibližně v 80. letech, a to 

primitivními metodami (lopata, krumpáč) 

vzhledem k nepřístupnému terénu, 

nedovolujícímu těžbu ve velkém měřítku. 

Jmenovitě se jedná hlavně o korundy (oxid 

hlinitý Al2O3) a jejich variety rubín (vždy 

odstíny červené, popř. růžovo-červené) a safír 

(zde na lokalitě odstíny růžové od světle až po 

sytě tzv. „hot pink“ safíry, dále modré a 

fialové). V paragenezi s korundy se vyskytují 

spinely (oxid hořečnatý x oxid hlinitý MgO x 

Al2O3), a to v celé škále barev včetně odstínů 

modré. 

Modré spinely mají různou saturovanost barvy, 

od tmavě modré až po nejraritnější světle 

modrou tzv. „sky blue“ barvu. Modrá barva je 

způsobena příměsemi železa, obecně platí čím 

více Fe, tím je barva více do šedo-modré a 

kameny jsou tmavé. Pokud k železu přistupuje 

kobalt Co
2+

, zastupující Mg
2+

 v tetraedrické 

koordinaci, vzniká nádherná jasně modrá 

barva. Kameny jsou nazývány „kobaltový 

spinel“ a cena takto zbarvených spinelů 

dosahuje velmi vysokých částek, a to již zde 

přímo na lokalitě, včetně kamenů silně 

inkludovaných.  

 

Tzv. sky blue spinel, požadovaná cena na 

lokalitě 1 500 USD, i přes jasně viditelnou 

trhlinu v kameni. 

 

Kobaltové spinely se kromě severního 

Vietnamu nalézají i na Srí Lance, odkud byly 

poprvé popsány. 

Z oblasti také pocházejí jedny z nejlepších 

asterických korundů, tedy rubínů či safírů 

s optickým efektem hvězdy způsobeným 

jehlicemi rutilu. Inkluze - jehlice rutilu při 

růstu krystalu korundu následují jeho 

krystalografické zákonitosti, a pokud je takový 

krystal vybroušen kolmo na růst krystalu do 

tvaru kabošonu, může být pozorována při 

vhodném nasvícení šesticípá hvězda.  
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Asterické rubíny s výraznou šesticípou 

hvězdou. 

 

Safíry a spinely z Luc Yen mohou mít i další 

pozoruhodnou vlastnost, kterou je změna barvy 

v závislosti na zdroji světla. Ta je způsobena 

příměsemi prvků chromu a vanadu a odlišnou 

absorpcí specifických vlnových délek. Změna 

barvy nemusí být příliš výrazná, pokud ano, 

jedná se většinou o odstíny modré barvy na 

denním světle a barvy fialové při osvětlení 

umělém. 

V této oblasti si přijdou na své ale i sběratelé 

skutečně raritních drahých kamenů, konkrétně 

se jedná o:  

- Klinohumit, vzácný minerál a ještě 

vzácnější drahý kamen ze skupiny humitů, 

silikát Mg. Nejlepší klenotnicky 

zpracovatelná surovina pochází ze 

západního Pamíru (Tádžikistán), produkce 

je ale ztížená výskytem vysoko v horách a 

silně nestabilní politickou situací. Barva je 

oranžovo-hnědá, oranžová, žlutá. 

Klinohumity ze severního Vietnamu mají 

barvu červeno-hnědou. 

- Světle zelený, čirý brousitelný živec 

ortoklas (draselný živec). Jedná se o 

jedinou lokalitu na světě, kde se daly 

nalézt v okolí vesnice An Phu zelené 

ortoklasy vhodné k facetovému broušení. 

Naleziště je již zcela vyčerpané a kameny 

dosahují závratných cen 1000 USD za 

karát. 

- Bezbarvý forsterit, Mg-bohatý 

koncový člen skupiny olivínu, vyskytující 

se mj. společně s klinohumitem 

v hrubozrnných bílých mramorech. Tento 

kámen byl a je zaměňován s ostatními 

bezbarvými kameny vyskytujícími se 

v oblasti (topaz, bezbarvý spinel, křemen). 

Bezbarvý forsterit z Vietnamu jsme pro 

svět poprvé popsali my. Článek byl 

publikován v prestižním britském časopise 

The Journal of Gemmology (35,5, 2017). 

- Mineralogickou kuriozitou jsou místní 

tektity, zcela černé a neprůhledné (na 

rozdíl od našich vltavínů), ale s typickými 

tektitickými tvary (kapka, knoflík), 

dosahující i značných rozměrů. 
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Zelený živec ortoklas (amazonit) – 0,75 ct, 

lokalita Luc Yen je jediná lokalita na světě 

s klenotnicky zpracovatelnou surovinou, dnes 

je již bohužel zcela vyčerpána. 

 

Drahé kameny jsou těženy z primárních i 

sekundárních zdrojů. Primární dobývání bílých 

mramorů se týká rubínů, spinelů a pargasitů 

(zelený amfibol). Rubíny (spinely, pargasity) 

v mramorové matrix, které mohou být i 

vyřezávané do různých dekoračních tvarů, jsou 

jedním z nejčastějších artiklů, který je možno 

zakoupit v místních obchodech.  

Těžba ze sekundárních aluviálních (říčních) 

náplavů převažuje, získávají se rubíny, spinely 

nebo safíry. Kameny těží místní farmáři, 

obvykle pomocí základního vybavení, kdy 

vykopaný štěrk je promýván hadicemi za 

pomoci malých čerpadel, přerýžován a 

následně jsou kameny ručně vybírány.  

Na roztroušené malé těžby v okolí města Luc 

Yen je možné se dostat na motorkách, pokud 

to terén dovoluje, a pak po svých. „Těžba“ 

může probíhat jak přímo u cesty, tak je někdy 

nutné na těžbu dojít džunglí po ostrých a dosti 

kluzkých škrapech. Škrapy jsou produktem 

vápencového zvětrávaní v tropických 

oblastech, které chůzi značně znepříjemňují. 

Nutno podotknout, že pro zdejší obyvatele je 

členitý, k těžbě nevhodný terén velkou 

nevýhodou, nicméně jen díky této skutečnosti 

je zdejší krajina dále od města prozatím 

relativně nepoškozená.  

 

Těžba sekundárních náplavů farmáři v 

rýžovém poli. 

 

V okolí města je situace zcela opačná - velké 

těžební společnosti mramorové kopce ukrajují 

nelítostným tempem. Natěžený mramor se 

zpracovává přímo v závodě za městem na 

leštěné desky různých rozměrů (obkládaní 

koupelen, chodeb apod.).  
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Těžba spinelů v pralese nad Luc Yen. 

 

Vytěžené drahé kameny putují do malých 

rodinných brusíren, kterých je v Luc Yen a 

jeho okolí nepočítaně. Poté jsou prodávány 

volně nebo v menším měřítku zasazeny do 

šperků. Kameny mohou být facetované, 

zpracovány jako kabošony, popř. je možno 

zakoupit i nezpracované krystaly, zejména 

rubínů.  

 

Brusírna drahých kamenů v městečku Luc Yen. 

 

Velkou výhodou zdejších kamenů je fakt, že 

kameny téměř nejsou upravovány (tepelně 

žíhány ke zlepšení barvy), nevýhodou je jejich 

často až velmi křivý brus daný broušením na 

hmotnost, kdy kvalita brusu jako takového 

není prioritou.  

 

Trh s drahými kameny, samozřejmostí je 

smlouvání o cenu. Nevýhodou je, že nikdo 

neumí anglicky, pouze vietnamsky, popř. různé 

kmenové dialekty. 

 

Vybroušené kameny mohou být koupeny 

v Luc Yen na zdejším trhu. 

Naprosto nezbytné je mít se na pozoru před 

syntetickými kameny, které v současnosti tvoří 

již 70 % všech kamenů na prodej, bez ohledu, 

jestli jsou prodávány volně nebo již zasazené 

ve šperku. Dokonce jsme v jednom z obchodů 

narazili na krystaly rubínu vyplněné sklem 

africké produkce, čekající na nezkušeného 

zákazníka. Asterické kameny jsou často buďto 

syntetické, nebo je „hvězda“ uměle dodělána. 

Záměny kamenů, např. safíru a spinelu, jsou 

také velmi běžné, proto je dobré mít s sebou 

alespoň základní gemologické vybavení. 
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Africká produkce – rubíny vyplněné sklem, 

které nám byly nabídnuty ke koupi v jednom 

z kamenných obchodů obklopujících centrální 

náměstí. 

 

Další trhy s kameny se konají v okolí Luc Yen, 

např. v již zmiňované vesnici An Phu, 

vzdálené 20 km od města. Tato vesnice byla 

prakticky nepřístupná ještě v době před 15 lety, 

nyní do vesnice vede silnice, místy dokonce 

asfaltová. V téměř každém domě se i zde 

prodávají kameny, tato oblast je navíc 

ozvláštněna výskytem a těžbou rozvětralých 

pegmatitových těles, tedy výskytem topazů, 

turmalínů, berylů (akvamarínu), vše taktéž 

často v klenotnické kvalitě.  

Velmi zajímavým odvětvím zpracování 

drahých kamenů v Luc Yen je tzv. „gemstone 

painting“ neboli malovaní, kdy jsou 

zjednodušeně řečeno kameny různých barev 

rozdrceny na jemný prášek a „vsypávány“ do 

předem připravených vzorů na plátně potřeném 

lepidlem, a tyto obrazy jsou poté prodávány po 

celém Vietnamu. 

 

Výroba obrázku vyskládaného z kamenů, Luc 

Yen. 

 

 

Tzv. gemstone painting – typický vietnamský 

suvenýr. 

 

Pro případné zájemce o cestu za drahými 

kameny do Vietnamu je třeba připomenout, že 

nákup kamenů na trhu je nelegální a k vývozu 

jak surových, tak i opracovaných drahých 

kamenů či jen mineralogických vzorků 

z Vietnamu je nutné speciální vývozní 

povolení. Bez tohoto povolení Vám hrozí 

velmi vysoké pokuty nebo i vězení. 


