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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, 
je nám ctí, že vám můžeme tento rok opět představit katalog s výběrem z našich kolekcí.

Věříme, že pro vás bude nejen inspirací, jak obdarovat své blízké, ale také příležitostí se  
v dnešní uspěchané době na chvíli zastavit a ocenit hluboké vztahy kolem vás. 

Pro nás je tento a následující rok obdobím vývoje. Jsme šťastní, že i díky vám se nám 
daří jít dopředu, stále se zdokonalovat, přinášet vám nové podněty a zároveň je získávat 
od vás. Ačkoli se otvíráme novým možnostem, naše filozofie je neměnná. Klíčovou 
hodnotou pro nás vždy byly, jsou a budou vztahy. Cítíme vděčnost, že nás na naší cestě 
doprovázíte již neuvěřitelných 28 let. Děkujeme vám za radost, o kterou se s námi dělíte. 

Ze srdce vám spolu s celým týmem přejeme krásné vztahy, jsme tu pro vás, 

Dušan Mlynarčík a Jitka Mlynarčík Kudláčková,  
zakladatelé společnosti JK JITKA KUDLÁČKOVÁ

01  ÚVODNÍ SLOVO
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02  
ŠPERKY.  
ŘEMESLO, DESIGN, 
HODNOTA



Každý den v naší dílně vznikají v rukou zlatníků jedinečné šperkařské skvosty. Hlavní ingre-
diencí při výrobě JK šperků je originální nápad, vysoký podíl ruční práce a kvalitní materiály 
– zlato, přírodní kameny a perly. Stačí jen vybrat ten, který bude právě pro vás připomínkou 
vzácných životních okamžiků. 

Vždy jsme chtěli vybudovat místo, ve kterém bude zlatnické řemeslo co nejblíže vám, našim 
klientům, pro které šperky tvoříme. V naší prodejně v Praze tak můžete nejen šperky vybírat, 
ale oknem ve stěně salonku také pozorovat, jak pod rukama našich zkušených zlatníků  
a fasérů vznikají. 
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Na úplném počátku návrhu 
šperku vždy stojí nápad.  
Designér čerpá ze vzpo-
mínek, představ i pocitů. 
Inspirací tak může být krása 
přírody, daleký vesmír, emo-
ce anebo stačí pohled na 
zajímavý kámen či výjimeč-
nou perlu. Ideu pak načrtne 
na papír nebo připraví 
vizualizaci v počítači.

ZAČÍNÁME SKICOU

Vidět zlatníka při práci  
s drahým kovem je neuvě-
řitelný rukodělný koncert. 
Zlaté polotovary ve formě 
plechu nebo drátu nejdříve 
válcuje a protahuje, násled-
ně řeže, ohýbá a spojuje 
letováním.

CTÍME ZLATNICKÉ  
ŘEMESLO

Jakmile je skica šper-
ku hotová, je potřeba 
určit metodu, kterou šperk 
vytvoříme. Dle povahy 
návrhu volíme buď tradiční 
rukodělné zpracování, 
metodu ztraceného vosku, 
nebo kombinaci obojího.

VOLÍME ZPŮSOB VÝROBY

Usazování kamenů –  
fasování – provádíme ručně 
s použitím mikroskopů,  
pomocí kterých dosahuje-
me špičkové přesnosti  
a pevnosti. Existuje několik 
způsobů usazení kamenů  
a v JK za ně ručíme. 

FASOVÁNÍ VYŽADUJE 
PRECIZNOST

Důležitým krokem je finální 
leštění a povrchová úprava 
šperku, které zúročí desítky 
až stovky hodin strávených 
výrobou konkrétního šper-
ku. Z původně nevzhledné-
ho polotovaru se konečně 
vyklube zářivý skvost.

ZÁVĚREČNÉ LEŠTĚNÍ 
ŠPERK ROZZÁŘÍ

Metoda ztraceného vosku 
s následným odléváním 
vyžaduje velkou kreativitu 
a dovednost. Je totiž nutné 
šperk, nebo jeho polotovar, 
nejprve vymodelovat, a to 
ručně za pomoci skalpelu, 
elektrického nože a také 
technologie 3D tisku. 

OVLÁDÁME METODU 
ZTRACENÉHO VOSKU
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ŠPERKY PRO HLUBOKÉ VZTAHY,  
KTERÉ NÁS UTVÁŘEJÍ.

zasnoubení jubileum studijní úspěch svátky

narození dítětesvatba narozeniny



03  
DIVA

Vše najednou utichne a oči všech se upírají stejným směrem. 
Přichází Ona. Žena, jejíž vnitřní síla a krása září natolik, že setkání  
s ní se zapíše do paměti každého člověka.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/diva.
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https://www.jk.cz/kategorie/diva?_image=true


DIVA

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Diva

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

zlatá souprava s diamanty 
Kolekce Diva

náušnice / 15 mm / ZNDI200B-01-1000 / 40 700 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZDI200B-99-1000 / 24 960 Kč

zlatá souprava se smaragdy
Kolekce Diva

prsten
ZPDI011H-53-0500
19 140 Kč

náušnice / 11 mm
ZNDI011H-01-0500
13 400 Kč

přívěsek / 11 mm
ZZDI011H-99-0500
5 530 Kč

NOVÉNOVÉ

NOVÉ NOVÉ
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-168
https://www.jk.cz/kategorie/diva?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-6
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-77
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-102
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-6
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-77
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-102
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-168
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-168
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-168
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-smaragdy-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdem-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-15


DIVA

zlatý prsten s diamanty | pohyblivá hlava prstenu
Kolekce Diva

ZPDI190B-53-1000
75 460 Kč

zlatý prsten s topazem
Kolekce Diva

ZPDI163B-52-0200
12 360 Kč

zlatý prsten s turmalínem a diamanty
Kolekce Diva

ZPDI196B-56-1001
21 040 Kč

zlatý prsten 18 kt s perlou a diamanty
Kolekce Diva

XPDI187B-54-1000T
119 880 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 30 mm 
Kolekce Diva

ZZDI201B-99-1000
32 570 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI203B-56-1000
37 180 Kč

zlatá souprava s perlami a diamanty 
Kolekce Diva

přívěsek / 25 mm / ZZDI130Z-99-1000R / 24 850 Kč
náušnice / 25 mm / ZNDI131Z-06-1000R / 44 150 Kč

NOVÉ

NOVÉNOVÉ
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-turmalinem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-2013
https://www.jk.cz/kategorie/diva?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-turmalinem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-turmalinem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-turmalinem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-turmalinem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-12
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-12
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-12
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-12
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-30
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-2013
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-2013
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-2013
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-2013
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zzdi130z-99-1000r
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zzdi130z-99-1000r
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-12


04  
ZÁSNUBNÍ PRSTENY
TOLERANCE
Tolerance je vyjádřením pochopení milovaného člověka. Je cestou 
ke vzájemné úctě a hluboké lásce. A s nimi se vztah vyvíjí a vzkvétá. 
Blahopřejeme vám k takovému štěstí a k rozhodnutí upevnit a dále 
budovat váš vztah po zbytek života.
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Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/tolerance-zasnubni.

https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-zasnubni?_image=true


TOLERANCE ZÁSNUBNÍ PRSTENY

 zlatý prsten s diamantem champagne
Kolekce Tolerance
ZPTO175B-53-6000

38 500 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO136Z-50-1000

34 920 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO131C-54-1000

20 420 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO186B-52-1000

20 620 Kč

zlatá souprava 
skládané prsteny, zásnubní prsten zapadá mechanicky do snubního  
a mohou tvořit jeden komplet 
Kolekce Tolerance

zlatý zásnubní prsten  
s diamanty
ZPTO183B-53-1000
14 450 Kč 

zlaté snubní prsteny  
s diamanty
ZPMO890
pár od 25 540 Kč
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https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-zasnubni?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto136z-50-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto175b-53-6000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto186b-52-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto175b-53-6000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto175b-53-6000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto175b-53-6000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto175b-53-6000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto136z-50-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto136z-50-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto136z-50-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto136z-50-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto186b-52-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto186b-52-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto186b-52-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-jk-zpto186b-52-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto183b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto183b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto183b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto183b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-snubni-prsteny-s-diamanty-jk-38
https://www.jk.cz/produkt/zlate-snubni-prsteny-s-diamanty-jk-38
https://www.jk.cz/produkt/zlate-snubni-prsteny-s-diamanty-jk-38
https://www.jk.cz/produkt/zlate-snubni-prsteny-s-diamanty-jk-38
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto183b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-snubni-prsteny-s-diamanty-jk-38


TOLERANCE ZÁSNUBNÍ PRSTENY

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

25 900 Kč

zlatý prsten s diamanty  
skládané prsteny, zásnubní prsten zapadá mechanicky do snubního  

a mohou tvořit jeden komplet 
Kolekce Diva

ZPDI148B-53-1000
47 990 Kč

zlatý prsten s diamanty a safíry
Kolekce Diva

ZP53440
381 500 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI162C-51-1000
59 230 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO212B-54-1000

81 630 Kč

zlatý prsten s rubínem a diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO209B-54-1400

27 480 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO207B-53-1000

77 320 Kč

zlatý prsten s topazem a diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO213B-51-1200

16 780 Kč

NOVÉ

NOVÉ NOVÉ
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto207b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-a-safiry-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-rubinem-a-diamanty-60
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpdi162c-51-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2563
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-a-diamanty-38
https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-zasnubni?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-se-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-a-safiry-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-a-safiry-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-a-safiry-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-a-safiry-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpdi162c-51-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpdi162c-51-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpdi162c-51-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpdi162c-51-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2563
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2563
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2563
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2563
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-rubinem-a-diamanty-60
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-rubinem-a-diamanty-60
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-rubinem-a-diamanty-60
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-rubinem-a-diamanty-60
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto207b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto207b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto207b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-jk-zpto207b-53-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-a-diamanty-38
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-a-diamanty-38
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-a-diamanty-38
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-topazem-a-diamanty-38
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-14


05  
SNUBNÍ PRSTENY
TOLERANCE
Rozhodli jste se upevnit svůj vztah a společně sdílet dobré i zlé. 
Stojíte před začátkem nového života, do kterého vám přejeme 
nejen lásku a štěstí, ale také soužití ve vzájemné úctě a toleranci. 
Právě to je klíčem ke vzkvétajícímu manželství a trvalému 
hlubokému vztahu.

27

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/tolerance-snubni.

https://www.jk.cz/kategorie/tolerance-snubni?_image=true


TOLERANCE SNUBNÍ PRSTENY

zlaté snubní prsteny
inspirací těchto modelů byly oheň, voda, země a vzduch

Kolekce Tolerance
ZPMO909

pár od 20 380 Kč

zlaté snubní prsteny s diamantem
Kolekce Tolerance

ZPMO816
pár od 21 310 Kč

zlaté snubní prsteny s diamantem
Kolekce Tolerance

ZPMO699
pár od 26 990 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO653
pár od 36 390 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO838
pár od 54 820 Kč

NOVÉ
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TOLERANCE SNUBNÍ PRSTENY

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO835
pár od 32 700 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO887
pár od 30 260 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO912
pár od 24 910 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO791
pár od 26 150 Kč

zlaté snubní prsteny 
Kolekce Tolerance

ZPMO911
pár od 21 560 Kč

zlaté snubní prsteny s diamantem
Kolekce Tolerance

ZPMO848
pár od 31 490 Kč

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO901
pár od 33 300 Kč

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO908
pár od 17 320 Kč

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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06  
LÁSKA, VÍRA, NADĚJE
Jsou staré jako lidstvo samo, přesto nikdy nezevšední. Hrály 
důležitou roli při vytváření naší historie a dokázaly ovlivnit 
mnohé významné příběhy. Odjakživa díky nim vyhráváme bitvy, 
překonáváme nejtěžší chvíle a radujeme se ze života. Lásku, víru  
a naději budeme vždy potřebovat.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/laska.
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LÁSKA, VÍRA, NADĚJE

zlatý přívěsek kříž s diamanty / 30 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV002B-99-1000
15 280 Kč

zlatý přívěsek / 14 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV003C-99-0000
1 850 Kč

zlatý přívěsek křížek s diamanty / 15 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV015B-99-1000
4 820 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 24 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV004C-99-1000
30 920 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 18 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV005B-99-1000
17 690 Kč

zlatý přívěsek kříž s diamanty a safírem / 30 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV002C-99-1100
14 040 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 17 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

 ZZLV012B-99-1000
40 520 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 28 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV019C-99-1000
15 200 Kč
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LÁSKA, VÍRA, NADĚJE

zlatý přívěsek kříž s diamanty / 26 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV011C-99-1000
10 870 Kč

zlatý přívěsek / 15 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV014Z-99-0000
4 200 Kč

zlatý přívěsek se safírem a diamanty / 18 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV008C-99-1100
18 120 Kč

zlatý přívěsek kříž s diamanty / 20 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

 ZZLV016Z-99-1000
10 410 Kč

zlatý přívěsek kříž s diamanty / 25 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV017B-99-1000
15 050 Kč

zlaté náušnice / 8 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

 ZNLV026Z-01-0000
5 400 Kč

zlatý přívěsek kříž se safírem / 28 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV018B-99-0100
7 870 Kč

zlatý přívěsek / 14 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV026Z-99-0000
2 150 Kč

NOVÉ NOVÉ
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07  
NAŠI MOTÝLI
Motýli patří k nejvzácnějším, ale také nejohroženějším klenotům české 
přírody. Věděli jste, že z původních 161 druhů vyhynulo v posledních sto 
letech celých 11 procent? Nás tato zpráva hluboce zasáhla a rozhodli 
jsme se ihned jednat. Část výtěžku z této kolekce vždy věnujeme 
společnosti Česká krajina na záchranu ohrožených druhů.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/nasi-motyli.
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NAŠI MOTÝLI

zlatá souprava s rubíny,  
smaragdy a náušnice se safíry
Kolekce Naši motýli

prsten
ZPMO026B-56-0001
11 430 Kč

náušnice / 26 mm
ZNMO026B-01-0001
16 090 Kč

přívěsek / 9 mm
ZZMO026B-99-0001
6 390 Kč

zlatá souprava s diamanty 
Kolekce Naši motýli

náušnice / 21 mm / ZNMO027B-01-1000 / 20 970 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZMO027B-99-1000P / 22 820 Kč

zlatá souprava s diamanty 
Kolekce Naši motýli

náušnice / 15 mm / ZNMO007B-03-1000 / 28 600 Kč
přívěsek / 8 mm / ZZMO006B-99-1000 / 16 300 Kč

NOVÉ
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zlatý přívěsek se safíry a diamanty / 43 mm
Kolekce Naši motýli
ZZMO009C-99-1001

29 170 Kč

zlatý náramek s diamanty / délka 18 cm
Kolekce Naši motýli
ZRMO010B-18-1000

78 740 Kč

zlatý přívěsek s diamanty, smaragdy a perletí / 43 mm
Kolekce Naši motýli
ZZMO002C-99-1500P

32 690 Kč

zlatá brož se safíry / 30 mm
Kolekce Naši motýli
   ZBMO015Z-30-0001

24 170 Kč

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

11 360 Kč

zlatý náhrdelník 18 kt s perlami, diamanty a měsíčním kamenem  
Kolekce Naši motýli

  XR54141-E
87 750 Kč

zlatý přívěsek se smaragdy, peridotem a diamanty / 20 mm
Kolekce Naši motýli
ZZMO020B-99-3001

57 810 Kč

zlatý přívěsek / 20 mm
Kolekce Naši motýli
ZZMO013Z-99-0001

12 610 Kč

NAŠI MOTÝLI

UNIKÁT
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safiry-a-diamanty-jk-zzmo009c-99-1001
https://www.jk.cz/produkt/zlata-broz-se-safiry-jk-zbmo015z-30-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-se-safiry-a-smaragdy-jk-zrmo025b-19-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-jk-zrmo010b-18-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-smaragdy-a-perleti
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdy-peridotem-a-diamanty-jk-zzmo020b-99-3001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safiry-a-diamanty-jk-zzmo009c-99-1001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safiry-a-diamanty-jk-zzmo009c-99-1001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safiry-a-diamanty-jk-zzmo009c-99-1001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safiry-a-diamanty-jk-zzmo009c-99-1001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-jk-zrmo010b-18-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-jk-zrmo010b-18-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-jk-zrmo010b-18-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-jk-zrmo010b-18-1000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-smaragdy-a-perleti
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-smaragdy-a-perleti
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-smaragdy-a-perleti
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-smaragdy-a-perleti
https://www.jk.cz/produkt/zlata-broz-se-safiry-jk-zbmo015z-30-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlata-broz-se-safiry-jk-zbmo015z-30-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlata-broz-se-safiry-jk-zbmo015z-30-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlata-broz-se-safiry-jk-zbmo015z-30-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-se-safiry-a-smaragdy-jk-zrmo025b-19-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-se-safiry-a-smaragdy-jk-zrmo025b-19-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-se-safiry-a-smaragdy-jk-zrmo025b-19-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-se-safiry-a-smaragdy-jk-zrmo025b-19-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlami-diamanty-a-mesicnim-kamenem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlami-diamanty-a-mesicnim-kamenem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlami-diamanty-a-mesicnim-kamenem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlami-diamanty-a-mesicnim-kamenem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdy-peridotem-a-diamanty-jk-zzmo020b-99-3001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdy-peridotem-a-diamanty-jk-zzmo020b-99-3001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdy-peridotem-a-diamanty-jk-zzmo020b-99-3001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-smaragdy-peridotem-a-diamanty-jk-zzmo020b-99-3001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzmo013z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzmo013z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzmo013z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzmo013z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzmo013z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlami-diamanty-a-mesicnim-kamenem
https://www.jk.cz/kategorie/nasi-motyli?_image=true


08  
ODVÁŽNÁ A KRÁSNÁ
Každý den k nám promlouvají skrz televizní obrazovku. Sdělují nám 
dobré i špatné zprávy, vždy s klidným hlasem a příjemným úsměvem. 
Rádi se na ně díváme a nasloucháme jim – pro jejich půvab i odvahu,  
s jakou vystupují v přímém přenosu. Kolekce Odvážná a krásná je 
určena pro každou ženu, na kterou se upírají oči ostatních.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/odvazna.

45

https://www.jk.cz/kategorie/odvazna-a-krasna?_image=true


ODVÁŽNÁ A KRÁSNÁ

zlatá souprava
Kolekce Odvážná a krásná

náušnice s perlami, rubíny  
a diamanty / 48 mm
ZN55302
78 090 Kč 

přívěsek s perlami, rubíny  
a diamanty / 55 mm
ZZ55509
52 010 Kč

náramek  
s diamanty
ZR54208
68 840 Kč

zlatá souprava
Kolekce Odvážná a krásná

náušnice s diamanty / 55 mm / ZN55524 / 58 970 Kč
přívěsek s opálem a diamanty / 75 mm / ZZ56057 / 58 480 Kč

zlatá souprava s akvamaríny a diamanty
Kolekce Odvážná a krásná

náušnice / 50 mm / ZN55303 / 94 980 Kč
přívěsek / 58 mm / ZZ55508 / 56 100 Kč

UNIKÁT
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https://www.jk.cz/kategorie/odvazna-a-krasna?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-akvamariny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-akvamarinem-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-64
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-64
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-akvamariny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-akvamarinem-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-rubiny-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-naramek-s-diamanty-3


ODVÁŽNÁ A KRÁSNÁ

zlatý přívěsek s morganity a diamanty / 25 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZZ55557
50 660 Kč

zlaté náušnice s perlami
Kolekce Odvážná a krásná

ZN55305
36 150 Kč

zlatý přívěsek s opálem, perlou a diamanty / 54 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZZ55506
74 720 Kč

zlaté náušnice s diamanty / 20 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZN55299
48 230 Kč

zlatý přívěsek s perlami a diamanty / 50 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZZ55494
71 540 Kč

zlaté náušnice s přírodními kameny, perlami a diamanty / 45 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZN55298
92 440 Kč

zlaté náušnice s perlami / 15 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZN55390
24 700 Kč

zlatý přívěsek s opálem, smaragdem a diamanty / 40 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZZ55499
56 680 Kč

UNIKÁT UNIKÁT

48 49

https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-prirodnimi-kameny-perlami-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-63
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-59
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-morganity-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-57
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/kategorie/odvazna-a-krasna?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-morganity-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-morganity-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-morganity-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-morganity-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-59
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-59
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-59
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-59
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-63
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-63
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-63
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-63
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlami-a-diamanty-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-prirodnimi-kameny-perlami-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-prirodnimi-kameny-perlami-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-prirodnimi-kameny-perlami-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-prirodnimi-kameny-perlami-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-57
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-57
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-57
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-57
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-smaragdem-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-opalem-smaragdem-a-diamanty


09  
PRIMAVERA

Na chvíli se zasněte a přeneste se v myšlenkách na rozkvétající 
louku. Nadechněte se svěžího vzduchu ještě vonícího po nedávném 
dešti. Dotkněte se něžně zbarvených květů a nastavte tvář slunci. 
Cítíte to? Přichází jaro.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/primavera.
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https://www.jk.cz/kategorie/primavera?_image=true


PRIMAVERA

zlatá souprava s perlami
Kolekce Primavera

náušnice / 35 mm / ZN55412 / 56 420 Kč
přívěsek / 35 mm / ZZ55898 / 37 120 Kč

zlatý přívěsek s perlou a diamanty / 35 mm
Kolekce Primavera

ZZ55318
56 320 Kč

zlatý náhrdelník s perlou a diamanty / 29 mm
Kolekce Primavera

ZZ55445
51 020 Kč

UNIKÁT

UNIKÁT UNIKÁT

zlatá souprava 18 kt 
s diamanty a opály
Kolekce Primavera

náhrdelník / délka 43 cm
XR54142
215 610 Kč

náušnice / 45 mm
XN50200
114 560 Kč

prsten s opálem
XP50227
83 130 Kč
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https://www.jk.cz/kategorie/primavera?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-58
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-21
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlou-a-diamanty-4
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-12
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-58
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-12
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-21
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-21
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-21
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-21
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlou-a-diamanty-4
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlou-a-diamanty-4
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlou-a-diamanty-4
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-perlou-a-diamanty-4
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-opalem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-opaly-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-opalem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-opalem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-opalem
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-nahrdelnik-s-opaly-a-diamanty


PRIMAVERA

stříbrná brož s perlou a diamanty / 35 x 20 mm
Kolekce Primavera

SZ52675
40 630 Kč

zlaté náušnice s perlami a diamanty / 20 mm
Kolekce Primavera

ZN54963
49 880 Kč

zlatý přívěsek s perlou a diamanty / 25 mm
Kolekce Primavera

ZZ55323
41 290 Kč

zlatý přívěsek 18 kt s perlou a diamanty / 45 mm
Kolekce Primavera

XZ50089
32 660 Kč

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Primavera

přívěsek / 22 mm
ZZPR202B-99-1000
20 470 Kč

náušnice / 22 mm
ZNPR202B-01-1000
30 550 Kč

prsten
ZPPR202B-55-1000
26 000 Kč

UNIKÁT UNIKÁT

UNIKÁT UNIKÁT

NOVÉ
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https://www.jk.cz/kategorie/primavera?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-101
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-1950
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/stribrna-broz-s-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-20
https://www.jk.cz/produkt/stribrna-broz-s-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/stribrna-broz-s-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/stribrna-broz-s-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/stribrna-broz-s-perlou-a-diamanty
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-20
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-20
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-20
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-20
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-43
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-43
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-43
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-101
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-101
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-101
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-1950
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-1950
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamanty-1950
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-43


10  
TAHITSKÉ KRÁLOVNY

Šedé, čokoládově hnědé, pávově zelené až černé. Přirozeně 
tmavé odstíny tahitských perel se s přicházejícím večerem ještě 
prohlubují a mění barvu, až se zdá, že skrývají vzácné tajemství. 
Tahitská perla je bezesporu královnou všech perel.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/tahitske.

57

https://www.jk.cz/kategorie/tahitske-kralovny?_image=true


TAHITSKÉ KRÁLOVNY

zlatá souprava s perlami a diamanty
 Kolekce Tahitské královny

náušnice / 20 mm / ZNTK076Z-03-1000T / 22 080 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZTK163Z-99-1000T / 12 040 Kč

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Tahitské královny

náušnice / 11 mm / ZNTK005B-01-1000TT / 23 210 Kč
přívěsek / 28 mm / ZZTK120B-99-1000T / 17 260 Kč

zlatá souprava
s perlami a diamanty
Kolekce Tahitské královny

náušnice / 20 mm
ZNTK167B-01-1000TS
25 690 Kč

prsten
ZPTK166B-53-1000TS
19 220 Kč

přívěsek / 20 mm
ZZTK168B-99-1000TS
16 570 Kč

58 59

https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk076z-03-1000t
https://www.jk.cz/kategorie/tahitske-kralovny?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk005b-01-1000tt
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk120b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamantem
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk076z-03-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamantem
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk005b-01-1000tt
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk120b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-7
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-111
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-111
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-111
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-13
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-13
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/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-111


TAHITSKÉ KRÁLOVNY

zlatá souprava s perlami, smaragdy a diamanty
Kolekce Tahitské královny

náušnice / 20 mm / ZNTK176Z-01-1500T / 27 600 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZTK177Z-99-1500T / 14 310 Kč

zlatá souprava s perlami 
Kolekce Tahitské královny

náušnice / 22 mm / ZNTK145D-01-0000T / 20 530 Kč
přívěsek / 26 mm / ZZTK146D-99-0000T / 13 910 Kč

zlatý přívěsek s perlou a diamanty / 26 mm
Kolekce Tahitské královny

ZZTK127B-99-1000T
18 650 Kč

zlatý přívěsek s perlou / 42 mm
Kolekce Tahitské královny

ZZTK088E-99-0000T
21 710 Kč

zlaté náušnice s perlami a diamanty
Kolekce Tahitské královny

ZNTK187B-00-1000T
43 200 Kč

zlaté náušnice s perlami / 14 mm
Kolekce Tahitské královny

ZNTK071C-01-0000T
20 400 Kč

NOVÉ

60 61

https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk187b-00-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk145d-01-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk071c-01-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk088e-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk146d-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk127b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-smaragdy-a-diamanty-jk-zntk176z-01-1500t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-smaragdem-a-diamanty-jk-zztk177z-99-1500t
https://www.jk.cz/kategorie/tahitske-kralovny?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-smaragdy-a-diamanty-jk-zntk176z-01-1500t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-smaragdem-a-diamanty-jk-zztk177z-99-1500t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk145d-01-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk146d-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk127b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk127b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk127b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-zztk127b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk088e-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk088e-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk088e-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-jk-zztk088e-99-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk187b-00-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk187b-00-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk187b-00-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-zntk187b-00-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk071c-01-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk071c-01-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk071c-01-0000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-jk-zntk071c-01-0000t


11  
VENEZIA

Město ležící na vodě nás přitahuje svým výjimečným půvabem. 
Benátky jsou plné barev a života, mají ale i svá tichá zákoutí.  
Právě zde, na hladině téměř zapomenutých kanálů a pod hvězdným 
nebem, k nám přicházejí nové myšlenky a nápady.

63

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/venezia.

https://www.jk.cz/kategorie/venezia?_image=true


VENEZIA

zlatá souprava
s perlami a diamanty
Kolekce Venezia

náušnice / 25 mm
ZNVE013B-04-1000B
25 420 Kč

přívěsek / 25 mm
ZZVE014B-99-1000B
17 220 Kč

zlatá souprava s diamanty
 Kolekce Venezia

náušnice / 10 mm / ZNVE005B-01-1000 / 23 530 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZVE006B-99-1000 / 12 740 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
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https://www.jk.cz/kategorie/venezia?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-5
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-5
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-19
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-10
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-jk
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/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-5
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-2


VENEZIA

zlatá souprava s diamanty
 Kolekce Venezia

náušnice / 17 mm / ZNVE018B-04-1000 / 59 080 Kč
přívěsek / 18 mm / ZZVE018B-99-1000 / 31 340 Kč

zlatá souprava s topazy a diamanty
 Kolekce Venezia

náušnice / 17 mm / ZNVE042B-03-1200 / 16 860 Kč
přívěsek / 10 mm / ZZVE046B-99-1200 / 10 130 Kč

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Venezia

náušnice / 20 mm / ZNVE009B-01-1000B / 36 270 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZVE010B-99-1000B / 21 860 Kč

zlatá souprava s ametysty a diamanty
Kolekce Venezia

náušnice / 24 mm / ZNVE035G-01-1800 / 27 580 Kč
přívěsek / 24 mm / ZZVE036C-99-1800 / 16 390 Kč
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https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-73
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-8
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-ametysty-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-ametystem-a-diamanty-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-topazy-a-diamanty-jk-8
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-topazem-a-diamanty-jk-1
https://www.jk.cz/kategorie/venezia?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-73
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamanty-8
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-topazy-a-diamanty-jk-8
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-topazem-a-diamanty-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-ametysty-a-diamanty-jk-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-ametystem-a-diamanty-jk-1


12  
DĚTSKÁ KOLEKCE

Své děti milujete ještě před jejich prvním nadechnutím. 
Radujete se z jejich prvních krůčků, úsměvů i z každého 
obrázku, který pro vás namalují. Chcete jejich štěstí, 
proto jim do života vybíráte jen to nejlepší.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/detska.
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https://www.jk.cz/kategorie/detska-kolekce?_image=true


zlatá souprava
Kolekce Dětská

náušnice / 15 mm / ZNDE062B-05-0000 / 6 650 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZDE004B-99-0000 / 3 200 Kč

zlatá souprava
Kolekce Dětská

náušnice / 15 mm / ZNDE021Z-05-0000 / 4 380 Kč
přívěsek / 14 mm / ZZDE014Z-99-0000 / 2 440 Kč

zlatá souprava se safíry
Kolekce Dětská

náušnice / 15 mm / ZNDE064Z-05-0001 / 6 060 Kč
přívěsek / 10 mm / ZZDE064Z-99-0001 / 2 880 Kč

zlaté náušnice / 15 mm
Kolekce Dětská

ZNDE020G-05-0000
3 710 Kč

zlatá souprava 
Kolekce Dětská

náušnice / 16 mm / ZNDE028Z-03-0000 / 7 420 Kč
přívěsek / 16 mm / ZZDE009Z-99-0000 / 2 640 Kč

zlaté náušnice s rubíny / 15 mm
Kolekce Dětská

ZNDE034B-05-0400
4 500 Kč

zlatá souprava se safíry a diamanty    
Kolekce Dětská

náušnice / 15 mm / ZNDE066B-05-1100 / 15 710 Kč
přívěsek / 10 mm / ZZDE066B-99-1100 / 6 830 Kč

zlaté náušnice s rubíny / 6 mm
Kolekce Dětská

ZNDE059B-01-0400
8 100 Kč

DĚTSKÁ KOLEKCE

70 71

https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde028z-03-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-18
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde062b-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde062b-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzde014z-99-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safirem-jk-zzde064z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde020g-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde034b-05-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde034b-05-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde059b-01-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-safiry-jk-znde064z-05-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-safiry-jk-znde064z-05-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzde009z-99-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-safiry-a-diamanty-jk-znde066b-05-1100
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safirem-a-diamanty-jk-zzde066b-99-1100
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde062b-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-18
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde021z-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzde014z-99-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-safiry-jk-znde064z-05-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safirem-jk-zzde064z-99-0001
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde020g-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde020g-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde020g-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde020g-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde028z-03-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-jk-zzde009z-99-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde034b-05-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde034b-05-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde034b-05-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde034b-05-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-safiry-a-diamanty-jk-znde066b-05-1100
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-se-safirem-a-diamanty-jk-zzde066b-99-1100
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde059b-01-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde059b-01-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde059b-01-0400
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-rubiny-jk-znde059b-01-0400
https://www.jk.cz/kategorie/detska-kolekce?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-se-safiry-a-diamanty-jk-znde066b-05-1100
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde028z-03-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde021z-05-0000
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-jk-znde021z-05-0000


13  
ANDĚLÉ A ANDĚLÍČCI
Anděl je symbol ochrany, lásky a boží milosti. Je poslem 
dobra a naděje. A tyto hodnoty si v dnešním světě potřebu-
jeme připomínat. Vyberte si svého anděla a noste jej u sebe. 
Už jen letmý dotyk nebo pohled na něj vás zahřeje u srdce.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/andele.
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https://www.jk.cz/kategorie/andele-a-andelicci?_image=true


zlatá souprava
Kolekce Andělé a andělíčci

náušnice / 11 mm / ZNAN018Z-01-0000 / 7 840 Kč
přívěsek s diamantem / 11 mm / ZZAN017Z-99-1000 / 5 000 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 18 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN025Z-99-1000
10 710 Kč

zlato-stříbrný přívěsek / 26 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZSZAN009Z-99-0000
12 170 Kč

zlatý přívěsek / 22 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN015B-99-0000
14 430 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 24 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN026D-99-1000
15 250 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 22 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN029G-99-1000
27 340 Kč

zlatý přívěsek / 13 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN005B-99-0000
4 400 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 30 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZ56202 / k vidění pouze na prodejně
77 350 Kč

ANDĚLÉ A ANDĚLÍČCI

UNIKÁT

NOVÉ
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https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andelicek-s-diamantem-2
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-andelicci-8
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-andelicci-8
https://www.jk.cz/produkt/zlato-stribrny-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-andelicci-8
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andelicek-s-diamantem-2
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-3
https://www.jk.cz/produkt/zlato-stribrny-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlato-stribrny-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlato-stribrny-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlato-stribrny-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-3
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-5
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel-s-diamanty-25
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-andel
https://www.jk.cz/kategorie/andele-a-andelicci?_image=true


14  
SPORTOVNÍ KOLEKCE
TRICOLOR
Přes den úspěšná manažerka či maminka. Odpoledne 
žena, která dbá o svoji fyzickou kondici. Večer partnerka 
okouzlující svého muže v restauraci nebo v divadle. 
Během svého dne vystřídáte řadu rolí a při každé z nich 
chcete být elegantní a sama sebou.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/tricolor.
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https://www.jk.cz/kategorie/sportovni-kolekce-tricolor?_image=true


zlatá souprava s diamanty
Sportovní kolekce Tricolor

náušnice / 16 mm / ZNTR046B-03-1000 / 15 100 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZTR041B-99-0000 / 7 800 Kč

zlatá souprava se smaragdy
Sportovní kolekce Tricolor 

náušnice / 8 mm / ZNST019H-01-0500 / 11 760 Kč
náhrdelník / délka 44 cm / ZRST008Z-44-0500 / 23 570 Kč

TRICOLOR

zlatá souprava
Sportovní kolekce Tricolor

náušnice / 20 mm
ZNTR036M-03-0000 
12 430 Kč

přívěsek / 19 mm
ZZTR034M-99-0000 
9 420 Kč

prsten
ZPTR004M-53-0000
10 650 Kč
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TRICOLOR

zlatá souprava
Sportovní kolekce Tricolor

náušnice / 17 mm
ZNTR055M-01-0000
10 440 Kč

přívěsek / 17 mm
ZZTR054M-99-0000 
6 860 Kč

prsten s diamanty
ZPTR020M-53-1000
11 920 Kč

zlatý náhrdelník s diamanty / délka 43 cm
Sportovní kolekce Tricolor

ZRST007M-43-1000
20 250 Kč

zlatý přívěsek s diamanty / 22 mm
Sportovní kolekce Tricolor

ZZST015H-99-1000
17 640 Kč

zlatá souprava se safíry a diamanty
Sportovní kolekce Tricolor 

prsten / ZPST030B-54-1100 / 15 520 Kč
přívěsek / 15 mm / ZZST029B-99-1100 / 17 580 Kč

NOVÉ
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Díky nadčasovému designu jsou vyhledávané a velmi 
oblíbené. Proto jsme pro vás i my navrhli klasické šperky, ve 
kterých vynikají především diamanty nebo barevné draho-
kamy, a některé z nich ozvláštnili vlastním rukopisem.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/classic.

15  
CLASSIC
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zlatá souprava s diamanty
Kolekce Classic

náušnice / 14 mm / ZNCS001Z-03-1000 / 13 800 Kč
přívěsek / 10 mm / ZZCS005Z-99-1000 / 5 950 Kč

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Classic

náušnice / 16 mm / ZNCS007B-03-1000 / 47 270 Kč
přívěsek / 12 mm / ZZCS061B-99-1000 / 29 620 Kč

CLASSIC

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

NOVÉ
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zlaté náušnice s diamanty / 12 mm
Kolekce Denní

ZNDK004B-00-1000
16 630 Kč

zlaté náušnice s topazy / 5 mm
Kolekce Classic

ZNCS072B-01-0200
9 440 Kč

zlatá souprava s ametysty a diamanty
Kolekce Classic

náušnice / 18 mm / ZNCS081B-03-1800 / 65 990 Kč
prsten / ZPCS081B-54-1800 / 50 190 Kč

přívěsek / 21 mm / ZZCS081B-99-1800 / 50 480 Kč

CLASSIC

NOVÉ
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Hýří barvami, voní, jsou půvabné. Dělají radost a sdělují: 
„Miluji tě. Vážím si toho, že tě mám.“ Květiny ženu vždy 
potěší, i když vydrží jen pár dnů. Co když ale pořídíte květy, 
které zůstanou krásné navždy a jejichž hodnota poroste?

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/kvetiny.

16  
KVĚTINY
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KVĚTINY

zlatý přívěsek s perlou a přírodními kameny / 40 mm
Kolekce Květiny

ZZKV035B-99-0001T
59 000 Kč

stříbrná souprava 
Kolekce Květiny

náušnice / 13 mm / SNKV034B-01-0000 / 2 300 Kč
přívěsek / 20 mm / SZKV033B-99-0000 / 4 500 Kč

zlatá souprava
Kolekce Květiny

náušnice / 13 mm / ZNKV034Z-01-0000 / 13 970 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZKV033Z-99-0000 / 22 750 Kč

Připravili jsme pro vás další šperk s příběhem – kuřička. Tato květinka je vzácná tím,  
že se vyskytuje pouze na dvou místech na světě. Jedno z nich je právě Česká republika.  

Proto jsme ji zhmotnili a vytvořili z ní krásný šperk, který může být součástí vašeho 
života. Náušnice s přívěskem budeme vyrábět ve zlatém a stříbrném provedení.  

Věříme, že vás zaujme.

Nechte se okouzlit dalším květinovým šperkem  
s možností několika poloh nošení.

NOVÉ

NOVÉ
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Svět je plný věcí, které nás přesahují a jsou pro lidstvo tak 
neuchopitelné, že si je mnohdy dokáže vysvětlit až o tisíce 
let později. S upřímným zájmem obracíme svůj zrak nahoru 
k vesmíru – aniž bychom si hráli na to, že mu rozumíme.

17  
VIVA VISION II

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/viva-vision.
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VIVA VISION II

zlatý náramek
Kolekce Viva Vision II

ZRPL082M-99-0000
79 750 Kč

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

73 000 Kč

zlatá souprava se safíry, 
smaragdem a diamanty
Kolekce Viva Vision II

náušnice / 25 mm
ZNPL049B-01-1001
46 200 Kč

přívěsek / 30 mm
ZZPL060B-99-1100
24 600 Kč

zlatá souprava
Kolekce Viva Vision II

náušnice s topazy a diamanty / 18 mm / ZNPL062G-01-1200 / 32 770 Kč
přívěsek s topazem / 24 x 17 mm / ZZPL068C-99-0200 / 20 000 Kč

NOVÉNOVÉ
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FED CUP 2018 PARTNERSTVÍ
Bylo nám ctí stát se partnery vítězného českého fed cupového týmu 2018.  

K této příležitosti jsme vyrobili dárky v podobě šperků pro soupeřky ze Švýcarska, 
Německa a pro finálové Američanky. Speciálně pro naše reprezentantky jsme na vítězné 

finále vytvořili zlaté náušnice s přírodními kameny v barvách české trikolory.  
Nyní si je můžete zakoupit i vy, najdete je ve Sportovní kolekci Tricolor. 

zlaté náušnice s přírodními kameny / 12 mm
Sportovní kolekce Tricolor 

ZNST039Z-01-0001
14 400 Kč

NOVÉ
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18
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Darujte jedinečný osobní šperk

Chcete předat šperk, který má vyjádřit hluboký cit, poděkování či úctu milovanému 
člověku. Takový, jaký ještě nikdo nenosí. Možná již znáte každý jeho detail, možná vaše 
představa teprve vzniká. V obou případech pro vás šperk rádi vytvoříme – tak, aby 
nadchl krásou a precizním ručním zpracováním a byl v dokonalém souladu s osobností 
obdarovaného.

„Na základě důvěry vznikají výjimečná díla. Povězte nám, pro koho budeme šperk tvořit 
a co jím chcete vyjádřit. Poté pro vás sami připravíme návrh nebo pomůžeme dotvořit  
a realizovat vaši vlastní představu.“

Jitka Mlynarčík Kudláčková, kreativní ředitelka a spolumajitelka
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Nejprve se vás budeme 
ptát, pro koho máme 
šperk tvořit. Jaký tento 
člověk je, co má rád a k jaké 
příležitosti mu chcete šperk 
darovat. Může nám pomoci 
i jeho fotografie. Také nás 
bude zajímat, kdy šperk 
potřebujete. Vše s vámi rádi 
probereme na naší prodej-
ně nebo jinou cestou – po 
telefonu, e-mailem nebo 
přes on-line hovor.

POVÍTE NÁM SVOJI 
PŘEDSTAVU

Poté, co máme jasno, jak 
bude šperk vypadat, kdy jej 
potřebujete a jak budeme 
postupovat, přichystáme 
cenovou nabídku. Po jejím 
schválení sepíšeme závazný 
zakázkový list a poprosíme 
vás o úhradu zálohy.

PŘIPRAVÍME CENOVOU 
NABÍDKU

Společně najdeme ideální 
podobu šperku. Vše prodis-
kutujeme a zachytíme  
v náčrtku. Probereme 
barvu zlata a podobu 
vzácných kamenů či perel 
pro dokonalý soulad. Rádi 
zpracujeme váš vlastní 
návrh nebo využijeme 
inspiraci z našich kolekcí 
s důrazem na technické 
možnosti i detaily šperku. 
Nikdy nekopírujeme design 
od jiných výrobců.

NAVRHNEME ZÁKLADNÍ 
PODOBU

Chceme, aby vše bylo per-
fektní a podle vaší představy, 
proto vás v průběhu výroby 
pozveme na zkoušku. V pří-
padě náročnějších zakázek 
možná i vícekrát. Ověříme 
velikost polotovaru, který  
si již můžete vyzkoušet.  
Až poté usadíme kameny  
a šperk dokončíme.

POZVEME VÁS NA 
ZKOUŠKU

Pokud není domluveno 
jinak, standardně vyhotoví-
me šperk do 4 týdnů. Pře-
dáváme jej osobně, nebo 
vám ho zdarma a bezpečně 
doručíme až domů.
Samozřejmostí jsou cer-
tifikáty pravosti a kvality. 
Poradíme vám, jak o šperk 
správně pečovat. Po reali-
zaci požádáme o doplacení 
zbývající částky.

PŘEDÁME HOTOVÝ 
ŠPERK

Dle typu zakázky zvolíme 
technologii a výrobní po-
stup. Často ručně tvoříme 
přímo ze zlata základní 
„kostru“ šperku. Někdy je 
vhodnější ručně vyrobit vo-
skový 3D model, případně 
model pomocí 3D progra-
mu a tiskárny. Používáme  
i metodu odlévání formou 
ztraceného vosku. Vždy ale 
s vysokým podílem ruční 
práce a kreativity.

ZAČNEME TVOŘIT 
ŠPERK
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ČESKÉ VEJCE

Výjimečný artefakt a investiční příležitost

V roce 2017 jsme byli osloveni naším klientem k výrobě netradičního narozeninového 
dárku pro jeho ženu. V nápadu se snoubí klientův patriotismus, uznání českého řemesla, 
kvalitní ruční práce, láska k růžím i fascinace organickým tvarem vejce. To vše stálo na 
počátku vzniku unikátního uměleckého díla. České vejce nese tradiční secesní motivy 
Alfonse Muchy a za zvuku Smetanovy Vltavy se otevírá do tvaru růže. Při tvorbě byly 
použity kvalitní nadčasové materiály – české granáty, vltavíny, diamanty, zlato, stříbro   
a perleť. To vše podtrhly znaky české státnosti a v základu lipové dřevo. 

Dílo vzbudilo nemalý zájem, a tak se zrodila myšlenka tvorby limitované série dalších 
dvanácti kusů v menším provedení. Budoucí vlastník bude mít možnost podílet se na 
vzhledu, a dokonce personifikovat určité detaily. Tvorba bude otázkou několika měsíců  
a cena se bude pohybovat kolem jednoho milionu korun. Celý projekt již začal a první tři 
kusy z této limitované edice jsou rezervovány a vyrábí se. 

Jsme přesvědčeni, že skutečná hodnota těchto artefaktů bude v čase stoupat. Těšíme se 
na setkání s dalšími zájemci a jsme připraveni na individuální požadavky. 

Více informací můžete vidět na www.jk.cz/clanek/ceske-vejce.
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KORUNKY PRO ČESKOU MISS  
A MISS UNIVERSE SLOVENSKÉ  
REPUBLIKY 2019 

Základním společným jmenovatelem jsou národní barvy – trikolora. Bílou barvu 
znázorňuje stříbro, které je proloženo červeným zlatem a modrými topazy. Dalším 
společným rysem, typickým pro oba státy, je paličkování, proto boky korunek znázorňují 
krajku. Korunky odkazují na historii řemesla obou zemí a jsou inspirovány původními 
českými korunami, které byly vyráběny z cizelovaného zlatého plechu. Korunky také ctí 
ladné a oblé slovanské tvary, které jsou pro oba národy tak typické.

Na tvorbě se podíleli převážně muži. Designér David G. Hrubec a ředitel Dušan Mlynarčík. 
Jitka Mlynarčík Kudláčková na celou realizaci dohlížela. „Korunky jsem nechala čistě 
na mužích v našem týmu. Přišlo mi krásné, že muž vytvoří korunku pro ženu. Jen jsem 
se snažila stále apelovat na to, aby korunky vítězkám nespadly z hlavy. Jsem ráda, že 
se nám podařilo vymyslet patent tak, aby byly korunky flexibilní a přizpůsobily se tvaru 
hlavy vítězek,“ vysvětluje.  

Zhostili jsme se nelehkého úkolu vytvořit dvě korunky pro 
vítězky letošního ročníku soutěže. Korunky byly určeny 
české i slovenské vítězce, proto jsme do nich zakomponovali 
společné prvky obou národů.

Více informací můžete vidět na www.jk.cz/clanek/korunky-pro-miss.
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Korunky jsou odlehčené, jedna váží  
112 g, aby na hlavě vítězek dobře 
držely. Vyrobeny jsou ze zlata a stříbra, 
každé dominují dva topazy, sedm 
diamantů s briliantovým výbrusem  
a dvacet jedna perel – devět růžových 
a dvanáct bílých. Hodnota jedné 
korunky je zhruba 400 000 Kč a dá se 
předpokládat, že vzhledem k umělecké 
hodnotě, nápadu a použitým přírodním 
kamenům bude jejich hodnota stoupat.
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Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/tag-heuer.

TAG HEUER | Carrera Calibre Heuer 02
45 mm, automat chronometer 

CAR5A90.BH0742
420 900 Kč

TAG HEUER | Formula 1
dámské hodinky, 35 mm, výměnný řemínek 

WBJ1316.BA0666
48 900 Kč

TAG HEUER | Carrera Calibre 5
dámské hodinky, 36 mm, automat
WBK2311.BA0652
60 900 Kč

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

MAURICE LACROIX | Masterpiece Square Wheel Retrograde
43 mm, automat,  

řemínek z krokodýlí kůže
MP6058-SS001-110

172 500 Kč

MAURICE LACROIX | Aikon Automatic
dámské hodinky s diamanty,  

35 mm, automat 
AI6006-SS002-370

48 800 Kč

MAURICE LACROIX | Aikon Venturer
43 mm, automat,  

dva řemínky – kovotah, silikon
AI6058-SS002-430-2

53 800 Kč

MAURICE LACROIX | Aikon Venturer
43 mm, automat,  
dva řemínky – kovotah, silikon
AI6058-SS002-330-2
53 800 Kč

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/edox.

EDOX | Skydiver
42 mm, quartz  

53017 357RNC BUI
17 800 Kč

EDOX | Les Bémonts Ultra Slim Date
40 mm, quartz  

56003 3 AIN
19 350 Kč

EDOX | Skydiver
42 mm, automat

80112 3NM NI
25 550 Kč

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ
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COUNT ON ME

CERTINA AND THE DOUBLE SECURITY CONCEPT  
NEVER LET YOU DOWN. CERTINA.CZ

DS ACTION LADY · DIAMONDS ·  
COSC CERTIFIED CHRONOMETER · SWISS MADE

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

CERTINA | DS Action Day-Date Powermatic 80
41 mm, automat 

C032.430.16.041.00
17 890 Kč

CERTINA | DS-8 Lady
dámské hodinky, 27 mm, quartz chronometr  

C033.051.11.118.01
10 990 Kč

CERTINA | DS Action Lady Diamonds
dámské hodinky, 33,8 mm, quartz chronometr
C032.051.22.036.00
14 290 Kč

NOVÉ NOVÉ
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#ThisIsYourTime

DEEPIKA PADUKONE.
TISSOT pr 100
chrono lady.
TOP WESSELTON
DIAMONDS.

TISSOTWATCHES.COM
TISSOT INNOVATORS BY TRADITION

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/tissot.
TISSOT | PR CHIC LADY Chronograph

dámské hodinky, 38 mm, quartz
T101.917.22.116.00  

16 110 Kč

TISSOT | HERITAGE 1973
limitovaná edice, 43 mm, automat 

T124.427.16.031.00
53 240 Kč

TISSOT | Lovely Square
dámské hodinky, 28 mm, quartz  

T058.109.33.031.00
8 330 Kč

NOVÉ
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JSME TU PRO VÁS
Prodej a výroba vlastních kolekcí šperků JK

Zakázkové práce, osobní přístup

Originální design a špičková kvalita zpracování

Doživotní záruka a servis šperků JK

Tradice řemesla i moderní technologie

Ušlechtilé a hodnotné materiály – zlato, platina a stříbro

Kvalitní přírodní kameny a perly

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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PRODEJNA  
A ZLATNICKÁ DÍLNA
adresa
Želetavská 1525/1, Praha 4, přízemí budovy Filadelfie, BB Centrum

Pro klienty JK Jitka Kudláčková je možnost 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 09.00–19.30 h
pátek 09.00–18.00 h
sobota  zavřeno
neděle a státní svátky 10.00–18.00 h

kontakt
telefon: +420 241 091 750 | e-mail: info@jk.cz 

Navštivte náš nový 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.
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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 2019), jejich následná změna je 
vyhrazena. Šperky jsou zhotoveny ze zlata 14 kt. Diamanty jsou v kvalitě SiG, 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.bemellow.cz)

http://www.bemellow.cz
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