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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, 

je až s podivem, jak dlouhá a zároveň v některých směrech krátká doba je 30 let.  
Za třicet let člověk zvládne mnoho věcí, zažije radosti i starosti a prožije pořádný kus 
života. A nejinak je tomu u nás. Prožili jsme mnoho, a to jak osobně, tak profesně.  
Předchozích 30 let jsme psali svoji historii. Nejenže jsme spojili své životy partnersky,  
ale také – jak všichni dobře víte – pracovně. Krátká doba je to ve chvíli, kdy si ty roky  
rekapitulujeme. Skoro nemůžeme uvěřit, kolik času uplynulo. Mnohé z našich vzpomínek 
jsou stále živé, jako by to bylo včera. 

Chceme vám ale především poděkovat. Poděkovat za vaši důvěru, podporu a mnohdy  
i trvalá přátelství, která jsme za ta léta společně vybudovali. Moc si toho vážíme. 

Když jsme přemýšleli, jak tento jubilejní katalog pojmeme, našli jsme příhodnou paralelu. 
A jak jinak než ve vztahové rovině. Třicáté výročí svatby je označováno jako perlové. Perla 
je neobyčejně vzácná a nevzniká přes noc. Stejně jako hluboké vztahy, o něž v JK vše opírá-
me. O hodnotný vztah je potřeba pečovat stejně jako o drahocennou perlu. A je skutečným 
pokladem. Proto se celý rok 2021 pro nás ponese v duchu hesla: 30 let spolu, 30 let s vámi.

Principy, o něž opíráme svoji existenci, jsou pro nás alfou a omegou všeho počínání.  
Děkujeme všem těm, kteří se s námi po naší cestě vydali, a to ať už jako naši milí zákazníci, 
nebo jako lidé uvnitř týmu. Vy všichni tento příběh po celou dobu tvoříte s námi.  
Na následujících stránkách si společně můžeme trochu zavzpomínat a vzájemně se inspirovat.

Děkujeme, že jste nám pomohli uvěřit, že má smysl jít za svými sny. 

Dušan Mlynarčík a Jitka Mlynarčík Kudláčková spolu s celým týmem

5



„Je dobré, když nám plynoucí čas  
nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.“  

Antoine de Saint-Exupéry

JK V ČASE
Gabriela Kratochvílová Lašková, Miss 2013,  
foceno pro JK
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1968
Ludmile a Jaroslavovi 
Kudláčkovým se naro-
dila dcera Jitka, zvída-
vé, zručné a kreativní 
dítě plné nápadů.

1970
Dušan se rodičům 
narodil jako druhý 
syn, odmala tíhnul  
k řemeslu a ve volném 
čase modelařil.  
Na fotografii je se 
starším bratrem, který 
Dušana v roce 1991 
seznámí s Jitkou.

1982
Díky své mamince, která odmala Jitčin talent 
podporovala a rozvíjela, nastupuje Jitka na 
učební obor zlatník-klenotník a učí se pod  
taktovkou legendy zlatníků – Antonína Braniše. 

1985 
Jitka dokončuje závěrečnou práci  
a získává výuční list. Jako zlatnice 
pracuje ve zlatnickém družstvu 
Soluna, pro které se učila. Prochází 
zde různými provozy, jako je admi-
nistrativa, prodej, výstupní kontrola 
kvality. Pak teprve usedá k vysněné-
mu zlatnickému stolu, kde se učí  
i od prvorepublikových mistrů. 
Dušan nastupuje na střední školu 
Panská.

1989
Ve zlomovém roce naší země 
maturuje Dušan na střední ško-
le sdělovací techniky v Panské 
ulici, v témže roce se poprvé 
žení a na svět přichází také jeho 
první syn Dušan ml. V průběhu 
školy pracuje v RAJi, což byl 
státní podnik restaurací a jíde-
len, kde začíná chápat základy 
podnikání. Sametovou revoluci 
prožívá na počátku základní 
vojenské služby.

1991  
14. 2., na den sv. Valentýna, se Jitka potká s Dušanem na diskotéce  
a je to láska na první pohled. Zároveň Jitka získává svůj živnosten-
ský list, vyrábí šperky pro přátele a známé, a tím získává svou první 
klientelu. Téhož roku v červnu Jitka odjíždí na stáž do Venezuely, 
odkud se vrací po roce a čtvrt.

1993 
Dušan otevírá se dvěma kamarády a za 
pomoci Jitky v Praze Michli restauraci, 
Jitka má svůj zlatnický stůl doma, kde 
pracuje, a společně staví svoji klientelu.

8 9



1996
Úplně prvním zaměstnancem mimo rodinu byla zlatnice Bohdana Kašparová. 
Jak na tu dobu vzpomíná? 
„Jitka pro mě objevila krásu přírodních kamenů. Naučila mě se jich nebát při 
zpracování. Dala mi v tom volnou ruku při vytváření šperků. Děkuji jí za to, že 
mi otevřela oči.“

1998
Husitská ulice byla poměrně rušná, ale spíše na automobilový provoz. Přichází nabídka 
na převzetí obchodu s dílnou na Seifertově 48, a to přímo u zastávky tramvaje. Na tomto 
místě vzniká centrála firmy a je zde 12 let. Přichází nárůst klientely, noví zaměstnanci, 
rozvoj nabídky šperků a služeb, první web jk.cz.  
Vše stojí na poctivém řemesle a osobním přístupu k zákazníkovi. V osobním životě Jitky  
a Dušana přichází radostná událost: společný syn Filip, který se o necelých dvacet let 
později, stejně jako Jitka, vyučí zlatníkem. 

1996
Roste počet známých a zákazníků, Jitka s Dušanem otevírají první obchod 
spojený se zlatnickou dílnou na Husitské ulici 15 na Žižkově. Prvními pomoc-
níky a zaměstnanci jsou maminky Jitky a Dušana. Začíná učení v praxi, co 
je to marketing, obchod, výroba a jejich propojení.  

2000
Firmě se daří, Jitka s Dušanem vnímají nástup obchodních center jako novou 
příležitost k rozvoji. Otevírají druhý menší obchod ve Slovanském domě a ten se 
po dvou letech stěhuje do nově vznikajícího obchodního centra renomovaných 
značek s moderním 3D kinem – do Paláce Flora. Volba to byla výborná a obchod 
zde funguje 12 let do roku 2014. Mění se také název značky na Šperky Jitka 
Kudláčková.  
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2006
Firma zažívá růst, zákazníci přibývají, zvláště ob-
chod v Paláci Flora je velmi oblíbeným. Jitka spolu 
s týmem, který má tehdy necelých dvacet lidí, 
navrhuje nové šperky a celý sortiment se rozšiřuje. 
JK v tu dobu prodává navíc i renomované značky 
šperků a hodinek jiných výrobců. V tomto roce se 
Jitka s Dušanem stávají manželi a v listopadu se 
narodí jejich dcera Karolína.

2008
Obchod s dílnou na Seifertově ulici už pomalu přestá-
vá firmě kapacitně vyhovovat, pro zákazníky je v okolí 
také těžké pohodlně parkovat. Jitka s Dušanem hle-
dají nový prostor, rodí se i nový název, logo a značka 
firmy – JK Jitka Kudláčková Jewels.

2009
Jitka s týmem tvoří první řadu kolekce Viva Vision 
– Small Planets. Je vyráběna klasickou ruční zlat-
nickou technikou. Motivem kolekce je pocta všem 
vizionářům a zároveň ztvárnění ženského pohledu 
na oblohu a vesmír. Kolekce má omezený počet 
vyrobených kusů, je velmi originální a úspěšná.  
V tomto roce přicházejí do výrobního týmu lidé ze 
světa, David G. Hrubec z USA a Vardan Nazaryan  
z Arménie. Přinášejí s sebou zkušenosti, jiný design 
a také moderní technologie. V týmu pak tvoří nové 
kolekce a výrazně oživují nabídku a možnosti JK. 
V dubnu toho roku se Dušanovi a Jitce narodí  
i druhá dcera Diana Sáva. 

2003
Tolerance je příznačný název první ucelené kolekce šperků, 
a to pro snubní a zásnubní prsteny.  
Tento sortiment byl jedním z hlavních směrů v JK  
i v předchozích letech, Tolerance ale zahájila budoucí 
rozřazení šperků do kolekcí podle původního nápadu 
designéra anebo dle určení.
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2013
Jitka navrhuje spolu s týmem JK další vlastní nadčasové 
kolekce, jako jsou Andělé nebo Voda, které se těší velkému 
zájmu a v budoucnu se stanou bestsellery. O rok později firma 
zavírá druhý obchod na Floře a plně se soustředí na prodejnu 
ve Filadelfii, což vede k dalšímu zvýšení kvality služeb.

2016
Spolu se zákazníky slaví JK krásných 20 let od otevření 
prvního obchodu a 25 let od zahájení podnikání. Sou-
částí nabídky jsou další vlastní kolekce šperků s příběhy, 
například Naši motýli, Tricolora, Sol nebo Květiny. 
Kvalita výrobků je na vysoké úrovni, a tak firma zavádí 
na všechny JK šperky službu doživotní záruky a servisu.

2011 
Oficiálně jsou představeny kolekce Diva 
a Radost. Uzrává rozhodnutí vyrábět  
a prodávat šperky jen vlastních designů 
a výroby. Doplňkem sortimentu se 
stávají renomované švýcarské značky 
hodinek, jako jsou Tag Heuer, Maurice 
Lacroix, Certina a další. Spouští se nový 
web s přímým e-shopovým prodejem.  

2010 
Na podzim se slavnostně otevírá budova Filadelfie v BB Centru  
v Praze 4 Michli, zároveň s ní v přízemí nová reprezentativní prodejna 
firmy. Velkorysý nadčasový prostor, který je propojen s vlastní výrobou 
šperků a zázemím, znamená zcela nový rozměr pro rozvoj JK a také 
komfort pro zákazníky. To vše doplňuje pohodlný parking a docházková 
vzdálenost na metro. Plní se jeden ze snů Dušana a Jitky. 
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2020
Nově se připravuje kolekce nazvaná Severské motivy.  
V příštím roce JK oslaví neuvěřitelných 30 let od začátku 
podnikání a čtvrtstoletí od prvního obchodu.  
Naši republiku a celou planetu uchvacuje koronavirus,  
ve výrobě a v prodeji JK se přesto stále pracuje a v době 
uzavření ekonomiky jsou klienti stále v kontaktu elektro-
nicky a telefonicky. 
Firma vydává výroční katalog. Díky Bohu za to.

2019
V JK vedle běžné produkce vznikají umělecká 
šperkařská díla jako České vejce nebo korun-
ka pro Českou Miss. Spouští se nový e-shop 
s prvním zcela vlastním vnitřním systémem, 
jehož autorem je Dušan mladší. 

2018 
Jitka představuje výjimečnou ženskou 
kolekci nazvanou Odvážná a krásná. 
JK se stává hrdým partnerem několika 
projektů, jedním z nichž je i úspěšný 
český ženský tenisový tým Fed Cupu. 
Prohlubuje se také spolupráce se 
zlatnickými školami v ČR. Firma JK je 
užitečná i pro společnost. 
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„Když jsem šperk vytvořila, bylo mi asi 8 
nebo 9 let a měla jsem z něj velkou radost, 
byl pro mě krásný a výrazný. Pamatuji si, 
jak se se mnou mamka vždy loučila, když 
šla do divadla na koncert, a já pokaždé 
hrdě zkontrolovala, zda má brož připnu-
tou na šatech. Byla jsem velmi spokojená, 
jak to mamce sluší. Až před pár lety mi 
prozradila, že ho vždy za dveřmi bytu 
schovala do kabelky. Společně jsme se 
tomu zasmály. Myslím si, že je na tom  
ale vidět, jak je důležité dítě v jeho tvorbě  
a záměru podpořit, aby ve své tvorbě 
mohlo dál pokračovat.“ 

Jitka Mlynarčík Kudláčková

„Jitka tvořila rukama krásné věci odmalič-
ka, ráda kreslila a modelovala. Její schop-
nosti jsou patrné už od prvních výtvorů. 
Když jí bylo 9 let, dala mi k narozeninám 
brož – kytičku –, kterou mám dodnes. Poz-
ději háčkovala, pletla a ve 13 letech začala 
drhat. Tehdy mi vytvořila přívěsek a pásek, 
které jsem nosila k letním šatům. Když přišel 
čas na rozhodnutí, co dál po základní škole, 
přirozeně mě napadlo, že by mohla vytvářet 
šperky. Tenkrát bylo možné jít na učební 
obor pouze do Soluny, která byla samozřej-
mě obsazená dětmi jejích pracovníků  
a známých, ale nakonec se to podařilo  
a Jitka tam nastoupila. Po pár týdnech doma 
sama začala vyrábět svoje první šperky, třeba 
náušnice z korálků. Její závěrečná práce – prs-
ten s kameny – byl také dárek pro mne. 

Mám velkou radost z toho, co vše už vytvoři-
la. Svými šperky udělala radost nejen mně, 
ale určitě mnoha lidem, kteří si šperk z její 
dílny koupili. Přeju Jitce, aby měla stále 
krásné nápady a dařilo se jí pokračovat  
v naplňující práci.“

Ludmila Kudláčková, maminka Jitky

JITKA TVOŘÍ  
PRVNÍ ŠPERKY 
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zleva Dušan junior, *1988, programátor; Diana Sáva, *2009, zručná a kreativní; Dušan a Jitka;  
Filip, *1998, vyučený zlatník s obchodním duchem; Karolína, *2006, kreativní s citem pro módu a design

30 LET SPOLU

30 LET S VÁMI

Pokud bychom měli Jitku nějak charakterizovat,  
tak jako srdce firmy. Jitka je nápaditá, kreativní, impulzivní  

a vnímavá. Na druhé straně Dušan je klidnou silou a „mozkem“  
firmy, je zručný, disciplinovaný, vytrvalý a spolehlivý. 
A jak společně říkají: „Máme různé povahy a vnímání,  

ale když se doplňujeme a respektujeme jeden druhého,  
tak nám to skvěle funguje.“

 
A my jim ve firmě položili pár otázek.  

Pojďte se s námi začíst do příběhu JK.
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Jak jste se seznámili, Jitko? 
Možná to bude znít jako největší klišé  
z americké romantické komedie, ale  
s Dušanem jsme se poznali roku 1991 na 
svatého Valentýna, když jsem vyrazila  
s kamarádkou na diskotéku. Dušan se teh-
dy ve svých jednadvaceti letech rozváděl, 
měl dvouletého syna a byl po vážném úra-
zu páteře. Všechny ty informace jsem tehdy 
zvládla jen díky láhvi vodky, kterou před 
nás postavil jeho bratr. Nicméně, jedno 
bylo jasné. Jiskra proletěla již při prvním 
pohledu z očí do očí. Pokračování naší 
lásky bylo náročné a krásné zároveň.

To zní jako dobrodružné začátky. Dušane, 
když se zeptáme z druhé strany, jaké pro 
tebe bylo setkání s Jitkou, mladou začína-
jící umělkyní? 
Velmi rychle jsme si osobně rozuměli,  
po chvíli jsem měl pocit, jako kdybychom 
se znali roky. A Jitčino řemeslo?  
To mě uchvátilo. Nechápal jsem, jak může 
vytvořit z něčeho, co ani nevypadá jako 
zlato, něco tak nádherného. Na vlastní oči 
jsem viděl, jak z kusu něčeho, co na první 
pohled ani nevypadá jako zlato, vyrobila 
základ na snubní prsten. Mluvila o tom, že 
musí na zkušenou do ciziny. Narazil jsem 
na inzerát, že hledají zlatnici ve Venezuele. 
Jitka tak pár měsíců po našem seznámení 
odletěla. Oběma se nám stýskalo. Psali 
jsme si dopisy a protelefonovali jsme mě-
síční výplatu v telefonní budce. Vrátila se 
po roce a oba jsme začali podnikat…

Jitko, jak Jižní Amerika změnila váš po-
hled na šperky?
V Jižní Americe mají šperky hlubokou tradi-
ci. Jejich výrobě a výběru se věnuje mnoho 
času, není to uspěchaný nákup spotřební 
věci. Ženy v Jižní Americe se o sebe pěkně jaro 1991, krátce po seznámení

starají, rády se oblékají, jsou velmi uprave-
né. A šperky jsou nedílnou součástí toho 
všeho. Ať už si jdou šperk vybrat sami, nebo 
ho vybírá muž, je to proces, kdy se opravdu 
vybírá to nejlepší. A ženy pak takový šperk 
nosí s radostí a úctou.

Myslíte, že v České republice je to jinak?
Snažíme se o to, aby šperky získaly zpátky 
úctu, kterou si zaslouží. Aby se v nich 
nevidělo jen takové to pozlátko, ale jejich 
opravdová krása a hodnota. Vždyť šperky 
se vždy dědily z generace na generaci a pa-
třily k tomu nejcennějšímu majetku rodin. 
Velký zlom v tom samozřejmě znamenala 
válka, kdy mnohé rodiny o svůj majetek 
přišly a pak samozřejmě komunismus, kte-
rý nijak nepřál ženské eleganci a noblese. 

Myslíte si, že se situace nyní mění?
Určitě. Vidíme to na našich klientech.  
Čím dál více se zajímají o to, aby byl šperk 
vyroben z kvalitních materiálů a aby byla 
odvedena precizní šperkařská práce.  
Některé zajímá i původ kamenů a podob-
ně. Určitě ale lidé, jak muži, tak ženy, tráví 
více času výběrem a diskusí s námi o tom, 
jaký šperk by se k dané příležitosti hodil. 
Vždyť často jde o šperky, které bude žena, 
nebo někdy i muž, nosit celý život. Jde  
o kousky, které mají připomínat důležitou 
událost a být chovány v úctě. 

Pro jaké příležitosti si u vás lidé nechávají 
vyrábět šperky?
Pokud jde o šperky na zakázku, snažíme se 
vždy o to maximálně vystihnout podstatu 
a osobnost daného člověka. Aby k němu 
šperk pasoval a stal se vlastně jakousi jeho 
součástí. Naše šperky provází naše klienty 
jejich životem, jde často o zásnubní nebo 
snubní prsteny, šperk jako dárek k narození 
dítěte nebo k dokončení vysoké školy,  
k významnému výročí a podobně. Vždy  
s klientem detailně probereme jeho přání  
a snažíme se navrhnout takový kousek, 

Venezuela, Jitka první zprava
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který bude dokonale odrážet svého bu-
doucího majitele. Šperky vyrábíme pouze 
ve vlastní dílně, kde pracují talentovaní 
zlatníci s citem pro detail a precizní zpra-
cování.

Vytváříte ale také vlastní kolekce…
Ano, vytváříme kolekce s příběhem. 
Nejsem člověk, který se nechá strhnout 
nějakou módní vlnou, více věřím v tradici 
a skutečné hodnoty. Snažím se proto vy-
tvářet kolekce, které mají kromě estetické 
hodnoty i hlubší kontext. Například kolek-
ce Naši motýli neslouží jenom jako oslava 
léta, ale snaží se také pomoci tomu, aby 
se na české louky vrátili skuteční motýli. 
Část výtěžku jsme proto věnovali projektu
na podporu obnovy motýlí populace  
v České republice. 

Co byste poradili při výběru šperku? 
Určitě je potřeba si na výběr udělat čas 
a přistupovat k němu jako ke skutečné 
události a investici do něčeho, co s námi 
zůstává po celý život. Naše šperky jsou 
vyrobené z vysoce kvalitního zlata  
a přírodních kamenů a takové věci se 

nekupují bez rozmyslu. Určitě je důležité 
najít profesionálního klenotníka a také 
si nechat při výběru poradit. Ne každé-
mu sluší totéž. Ne na každé ruce vypadá 
dobře velký kámen. Někomu sluší naopak 
něco drobného a propracovaného.  
Různé kameny se hodí k různým příleži-
tostem a také ne každá žena může nosit 
třeba masivní zdobné šperky. Je potřeba 
vzít v úvahu celkový styl a osobnost  
a podle toho vybírat. Obecně lze ale říct, 
že k drobnějším ženám se hodí drobnější 
šperky, výrazné kousky by na nich mohly 
vypadat násilně. 
Důležitá je také osobnost ženy. Sebevě-
domá žena se nebude bát nosit nějaký 
masivnější zlatý šperk, třeba i s barevným 
kamenem. 
Na druhou stranu, pokud je žena jemná 
romantička, měl by se tomu přizpůsobit  
i výběr šperku a sladit její povahu s něčím 
jemným, propracovaným a ozdobeným 
například jemným diamantem. Je ale 
těžké dávat obecné rady. Vždy záleží na 
konkrétní osobě a také konkrétní příleži-
tosti, a proto máme nejraději, když k nám 
lidé přijdou a poradí se s námi. zlatá sada s krystaly turmalínu

tvorba na zakázku, 2005
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A nyní něco z historie…
Dušane, které okamžiky vidíš jako zlomové? 
Věcí, co nás formují a posouvají dál, je celá 
řada, ale z těch nejzásadnějších bych zmínil 
naše dětství, seznámení a situaci po revoluci, 
kdy nám přišlo samozřejmé využít doby  
a jít podnikat. Ještě před tím ale Jitka odjela 
na rok na pracovní stáž do Venezuely, jak už 
jsme zmínili, a to mělo zásadní vliv v celém 
nazírání na obor a naše podnikání jako tako-
vé. Myslím, že kdybychom zůstali zavření jen 
v mantinelech naší země, nedokázali bychom 
se vymanit z tehdejší perspektivy. 

Mluvíš o dětství, tam se u tebe zrodily asi 
i tvé nejvýraznější povahové rysy, jako je 
spolehlivost a vytrvalost. Jak na dětství 
vzpomínáš? 
Můj táta jezdil s kamionem na západ, takže 
měl kontakt se světem a hodně nám o tom 
vyprávěl. Byl vyhraněný proti komunis-
tům, za což pak trpěl. Dostal podmínku, 
že pokud nevstoupí do KSČ, tak už ven 
nepojede. A on nevstoupil. Otevřeně s námi 
mluvil o roce 1968, mohl také emigrovat, 
jak nám později přiznal. Máma se ale bála 
perzekucí pro další rodinu po případném 
odchodu. Oba rodiče mě učili, že je třeba si 
v životě vážit práce a kvality, raději si koupit 
věcí méně, ale dobrých. To si pamatuji 
stále. Táta mi nedávno zemřel, ale hodnoty, 
co do mě vložil, tu se mnou zůstávají. 
K rodinné historii bych poznamenal, že 
moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 11. 
Když mi bylo 22, tak se znovu dali dohro-
mady. To byl překvapivý moment. 
Co se mého profesního zaměření týká, já 
se chtěl po základní škole vyučit nějaké 
řemeslo, hodně mě bavilo dělat rukama. 
Odmala jsem vyráběl modely letadel a po-
dobně, ale máma chtěla, abych studoval, 

Dušan s rodiči  
a starším bratrem v ZOO, 1976

jelikož jsem v učení patřil mezi premianty. 
Nakonec jsem jí ustoupil a šel na prestižní 
střední školu – Panská, střední průmyslová 
škola sdělovací techniky –, která mi hodně 
dala. Po vojně jsem se seznámil s Jitkou. 
Vlastně nás seznámil můj brácha.
Jitka mě naprosto ohromila. Učarovalo mi, 
když mi ukázala svůj zlatnický stůl. Byl to 
pro mě takový návrat k řemeslu, po kterém 
jsem toužil. Jitka mě dokonce pak i některé 
techniky sama učila.

Jitko, jak se ubíral život po Venezuele? 
Venezuela byla zlomová. Čas, který jsem 
netrávila praxí v Caracasu, jsem využívala 
pro cestování po Venezuele, tu zemi jsem 
si zamilovala. V roce 1991 jsem získala svůj 
první živnostenský list. Zlatničinu jsem 
po návratu dělala doma, v naší garsonce, 
následně v sušárně, kterou jsme si pře-
dělali na dílnu. Dušan kromě společného 
obchodu se mnou podnikal také v gast-
ronomii. Provozoval restauraci na Praze 4 
Michli, tuším, že to bylo okolo roku 1993. 
Odtud přicházeli i naši první klienti. Až když 
se nám narodil syn Filip, v roce 1998, tak 
restauraci opustil. Já stále pracovala,  

i s miminkem v postýlce. Po devíti letech 
jsme došli k rozhodnutí, že se chceme vzít. 
Vdávala jsem se v pátém měsíci těho-
tenství. V den naší svatby byly volby, ale 
náš kamarád, starosta Jindřichovic pod 
Smrkem, nás přesto oddal. Vzali jsme se ve 
zřícenině gotického kostela. Od jisté doby 
nevěřím na náhody. Potkali jsme se na 
svatého Valentýna a nyní již 30 let vyrábíme 
šperky pro hluboké vztahy.

Jitčino domácí  
pracoviště  
v garsonce, 1994
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Dušane, v sušárně jste neměli ambici 
zůstat napořád. Co bylo „po sušárně“? 
Po sušárně přišel náš první obchod. Psal 
se rok 1996, byl v Praze 3, v Husitské 
ulici 15. Našimi prvními zaměstnanci byly 
naše mámy. Později jsme si uvědomili, že 
Husitská nebyla z hlediska obchodu úplně 
strategickou lokací, a tak jsme se v roce 
1998 přestěhovali na Seifertovu 48. Zůstali 
jsme na Žižkově, ale už to bylo rušnější  

a dostupnější místo u tramvajové zastávky. 
Velkým posunem byl obchod v Paláci 
Flora, to se psal rok 2003. Rychle se začala 
zvětšovat klientela naší firmy, dokonce 
nás to vedlo k úvahám o vytvoření vlastní 
obchodní sítě. Nakonec u nás ale zvítězil 
osobní přístup k zákazníkovi a individuální 
tvorba šperků ve vysoké kvalitě. Toho jsme 
se nikdy nechtěli vzdát. 
Naším posledním velkým krokem byl 
přesun do reprezentativní prodejny v BB 
Centru v budově Filadelfie. Je to velkorysý 
prostor, který nám dovoluje mít zlatnickou 
dílnu a obchod pod jednou střechou. 

Jitko, za tvými profesními počátky stojí 
hodně tvoje maminka. Povíš nám o tom 
něco? 
Moje maminka byla vždy mojí velkou opo-
rou. Jako malá jsem měla neustále potřebu 
něco tvořit. Kreslila jsem, vystřihovala, 
pletla, modelovala, zkrátka pořád zaměst-
návala svoje ruce. Maminka si toho všimla 
a snažila se mě v tom rozvíjet. Nakonec  
i maminka byla člověkem, který mě přivedl 
na volbu zlatnického řemesla jako mého 
budoucího povolání. Zlatníky jsme do té 

obchod v Seifertově 
ulici, 1999

doby v rodině neměli, ale táta byl původ-
ním povoláním umělecký kovář. 
V roce 1982 jsem nastoupila na učební 
obor zlatník-klenotník. Byla to náročná 
škola, ale ráda na ni vzpomínám. Velmi si 
vážím možnosti pracovat s legendou oboru, 
panem učitelem a technologem Antonínem 
Branišem. Byl přísný, ale spravedlivý  
a ochotný poradit. Po vyučení následovala 
ještě etapa nabírání zkušeností v různých 

provozech od skladů po prodejnu, než jsem 
se dostala ke svému vlastnímu zlatnickému 
stolu. U něj mě poznal Dušan. 

Dušane, jak bys popsal vaši firmu?
Naši firmu vnímám jako rodinnou, českou, 
založenou na společné vizi s Jitkou.  
V dnešní době už to ale zdaleka není jen 
tým složený z nás a našich příbuzných. 
Jsem nesmírně rád, že se nám za ta léta 
podařilo vybudovat stabilní tým. Je nás 
okolo patnácti až dvaceti a jsme propoje-
ním různých generací. Někteří z nás mají 
světové zkušenosti a ocenění, vzájemně se 
obohacujeme. Spojuje nás láska ke zlatniči-
ně. Uvědomujeme si ale, že je třeba nelpět 
na minulosti, a tak dáváme příležitost  
i mladým začínajícím zlatníkům. Takoví lidé 
jsou plni nadšení a přináší do týmu svěží 
nápady. Jsme za ně rádi. 

Významným specifikem vaší tvorby jsou 
vlastní kolekce. Kde to začalo? 
Naší první autorskou kolekcí je Tolerance 
– příznačný název pro zásnubní a snubní 
prsteny. Možná proto, že příběh naší firmy 
je úzce spjat s osobním životem i man-

Jitka s maminkou, studentská léta
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želstvím. Určující hodnotou jsou pro nás 
vztahy. Šperk považujeme za významný 
symbol. Věříme, že je důvěrnou pečetí vzta-
hu, obzvlášť pokud se jedná o tak důležité 
spojení, jakým je manželství. V naší kolekci 
prstenů Tolerance je víc jak 300 modelů 
od klasiky po modernu a také kousky na 
zakázku. V současné době máme kolekcí už 
přes dvě desítky a stále je rozšiřujeme. 

Co je pro vás osobně v práci největší 
odměnou?
Myslím, že se jednoznačně shodneme, že 
je to spokojený zákazník, který se k nám 
opakovaně vrací. Je krásné s lidmi prožívat 
zásadní okamžiky jejich životů. Zpravidla 
se setkáváme ve chvíli, kdy zvažují vstup do 
manželství. To bývá často první zkušenost 
se šperkem. A pak už se život odvíjí  
v dalších etapách. Jsme tak zprostředkova-
ně u nově narozených miminek a projevů 
vděčnosti jejich statečným maminkám, 
vybíráme pro děti první náušničky, jsme na 
oslavách narozenin, svátků či významných 
jubileí a často vyprovázíme svým šperkem 
i absolventy škol. Zkrátka vyrábíme šperky 
pro všechny příležitosti. 

Vždy jsme chtěli vybudovat místo, ve 
kterém bude zlatnické řemeslo co nejblí-
že našim klientům, a to se nám, myslím, 
povedlo. I nadále chceme tvořit šperky pro 
hluboké vztahy, které nás utvářejí. 

Rozhovor vedla Lucie Černá,  
agentura Mellow, Praha 10/2020.

kancelář obchodu v Seifertově ulici, 2000

zlatá sada s perlami „Hnízda“
rok 2002
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Ať už je na počátku jakákoli inspirace, 
idea se vždy musí vizualizovat.

ZAČÍNÁME SKICOU NEBO VE 3D

Na základě návrhu šperku 
volíme tradiční nebo moderní 
zpracování šperku či jejich 
kombinaci.

VOLÍME ZPŮSOB VÝROBY 

JAK VYTVÁŘÍME  
TRVALÉ HODNOTY

1

2

Zapojujeme veškerý náš um a zlaté 
polotovary ve formě plechu nebo drátu 
zpracujeme do požadovaného tvaru.

CTÍME ZLATNICKÉ ŘEMESLO 

Náročná disciplína usazování kamenů se 
provádí ručně s pomocí mikroskopů  
a zaručuje špičkovou přesnost a pevnost. 

FASOVÁNÍ VYŽADUJE PRECIZNOST 

Na výrobě šperku se stráví desítky až stovky hodin, 
finální leštění a povrchová úprava z něj nakonec vytvoří 
skutečný skvost. 

ZÁVĚREČNÉ LEŠTĚNÍ ŠPERK ROZZÁŘÍ 

Šperk či jeho polotovar modelujeme ručně pomocí skalpelu, 
elektrického nože nebo technologie 3D tisku. 

OVLÁDÁME METODU ZTRACENÉHO VOSKU 

3

4

5

6
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Karolína Kokešová  
Po Taťáně Kuchařové a Tereze Fajksové 
jako 3. Češka v historii vyhrála světovou 
soutěž krásy. 
Finále se konalo v lednu 2020 v Mexiku 
a získala titul Miss Global 2019. Na soutěž 
byla vyslána jako 2. česká vicemiss 2019. 
Před účastí v soutěžích dlouho pracovala 
jako modelka v zahraničí. 
Nyní se plně věnuje získanému titulu, 
účastní se charitativních akcí, pracuje 
na vlastní značce ByKokinečka a chystá 
do budoucna spoustu aktivit.

Foceno pro JK.

KOLEKCE

SEVERSKÉ  
MOTIVY

Kolekce šperků, které svým zvláštním reliéfem a členitostí  
připomínají sněžné závěje, kde lesk žlutého zlata evokuje zlatavé odlesky  

zimního slunce a australské opály třpyt ledových ploch.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/severske-motivy.

NOVÉ
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SEVERSKÉ MOTIVY

zlatá souprava 
Kolekce Severské motivy

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

prsten
ZPSM006Z-56-0000
14 600 Kč

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

zlatá souprava s opály
Kolekce Severské motivy

náušnice / 11 mm / ZNSM061Z-01-0005 / 13 100 Kč
přívěsek / 11 mm / ZZSM062Z-99-0005 / 8 790 Kč

zlatá souprava s opály
Kolekce Severské motivy

náušnice / 7 mm / ZNSM030Z-01-0005 / 13 380 Kč
přívěsek / 10 mm / ZZSM029Z-99-0005 / 8 440 Kč
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zlatý prsten s opálem
Kolekce Severské motivy

ZPSM019Z-54-0005      
13 930 Kč

zlatý přívěsek s opálem / 12 mm
Kolekce Severské motivy

ZZSM010Z-99-0005
9 590 Kč

zlatá souprava s opály
Kolekce Severské motivy

náušnice / 9 mm / ZNSM073Z-01-0000 / 12 410 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZSM033Z-99-0005 / 12 100 Kč

zlatá souprava s opály
Kolekce Severské motivy

náušnice / 10 mm
ZNSM014Z-01-0005
14 510 Kč

přívěsek / 10 mm
ZZSM011Z-99-0005
10 390 Kč

prsten
ZPSM028Z-55-0005
18 010 Kč

SEVERSKÉ MOTIVY
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Karolína Kokešová, Miss Global 2019, 
foceno pro JK, šperky z kolekcí Andělé,  
Tolerance, Classic

OBLÍBENÉ
ŠPERKY

Přinášíme inspiraci v podobě šperků, které se u nás těší největší oblibě.  
Jejich tematika má široké spektrum, od vodních živlů přes organické motivy  

po klasické modely vhodné na denní nošení. 
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OBLÍBENÉ

zlatý přívěsek anděl s diamanty / 22 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN029G-99-1000
27 340 Kč

zlaté náušnice / 12 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZNAN034B-01-0000
7 920 Kč

zlatý přívěsek s diamanty, unikát 1/1 / 30 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZ56202
77 350 Kč

zlatý přívěsek anděl s diamanty / 18 mm
Kolekce Andělé a andělíčci

ZZAN025Z-99-1000
10 710 Kč

UNIKÁT

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

ZZLV017B-99-1000
15 050 Kč

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

ZZLV011C-99-1000
10 870 Kč

zlatý přívěsek / 14 mm
Kolekce Láska, víra, naděje

ZZLV003C-99-0000
1 850 Kč

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

ZZLV005B-99-1000
17 690 Kč
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OBLÍBENÉ

zlaté náušnice s perlami a diamanty / 21 mm
Kolekce Venezia

ZNVE001Z-03-1000B
21 120 Kč

zlatý přívěsek s perlou a diamanty / 18 mm
Kolekce Venezia

ZZVE002Z-99-1000B
10 960 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

zlaté náušnice s diamanty / 12 mm
Kolekce Denní

ZNDK004C-00-1000
16 630 Kč

zlaté náušnice s diamanty / 12 mm
Kolekce Denní

ZNDK036B-01-1000
23 480 Kč

zlaté náušnice s topazy / 5 mm
 Kolekce Classic

ZNCS072B-01-0200
9 440 Kč

zlatý náhrdelník s diamantem / délka 45 cm
Kolekce Classic

ZRCS084Z-45-1000
34 870 Kč

VÍCE 
VARIANT
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OBLÍBENÉ

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

ZZTK127B-99-1000T
18 650 Kč

zlatý přívěsek s perlou / 23 mm
Kolekce Tahitské královny

ZZTK147D-99-0000T
12 600 Kč

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Organické motivy

náušnice / 15 mm / ZNOM053B-01-1002 / 58 090 Kč
prsten / ZPOM001B-54-1002 / 60 505 Kč

přívěsek / 20 mm / ZZOM052B-99-1002 / 44 880 Kč

zlatá souprava s rubíny a smaragdy
Kolekce Naši motýli

náušnice / 26 mm / ZNMO026B-01-0001 / 16 090 Kč
prsten / ZPMO026B-56-0001 / 11 430 Kč

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

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Radost

náušnice / 4 mm / ZNRA027B-01-1000 / 38 580 Kč
přívěsek / 12 mm / ZZRA035B-99-1000 / 20 450 Kč
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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
16 440 Kč Karolína Kokešová, Miss Global 2019, 

foceno pro JK, šperky z kolekce Organické motivy

OBLÍBENÉ
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UNIKÁTNÍ
ŠPERKY

Gabriela Kratochvílová Lašková,  
Miss 2013, foceno pro JK,  
šperky z kolekce Diva

UNIKÁTNÍ 
ŠPERKY

Každý den v rukou našich zlatnických mistrů vznikají jedinečné skvosty.  
Na následujících stranách představujeme napříč kolekcemi ty opravdu 
mimořádné, a to ať už nápadem, nebo použitými kameny či perlami. 
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UNIKÁTNÍ ŠPERKY

zlatý náhrdelník s diamanty a perlami / 50 cm
Kolekce Primavera

ZRPR194B-50-1000B
59 000 Kč

Unikát, přírodní perly nepravidelného tvaru zaručí majitelce, 
že žádná další žena nebude mít totožný šperk.

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Primavera

náušnice / 40 mm / ZN55436 / 76 250 Kč
přívěsek / 40 mm / ZZ55946 / 46 650 Kč
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zlatý prsten s turmalínem  
a diamanty

Kolekce Radost
ZPRA101B-54-1001

71 110 Kč

zlatý prsten 18 kt  
s diamanty

Kolekce Diva
XPDI186B-51-3000

148 640 Kč

zlatý prsten s topazem  
a diamanty

Kolekce Diva
ZPDI028B-53-1001

33 060 Kč

zlatý prsten  
s diamantem

Kolekce Radost
ZP52586

355 650 Kč

Karolína Kokešová,  
Miss Global 2019, 

foceno pro JK,  
šperky z kolekce Diva
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zlatý prsten 18 kt s diamanty
centrální růžový diamant 

Kolekce Diva
XPDI194B-54-3000

626 660 Kč

zlatý přívěsek s přírodními kameny a diamanty
různé polohy pro zavěšení
Kolekce Odvážná a krásná

ZZ55496
72 300 Kč

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

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
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V JK milujeme barvy a kvalitní drahé kameny. K našim nejoblíbenějším řadíme smaragd. 
Mezi drahokamy je nejtradičnějším zástupcem zelené barvy. Díky našemu dodavateli 

smaragdů z Kolumbie a místní rodinné firmě, která se těžbou tohoto nádherného 
kamene po generace zabývá, vznikl nápad na vyrobení výjimečné smaragdové sady. 

Kolumbie je známá tím, že se zde nacházejí jedny z nejkvalitnějších smaragdů na 
planetě. Vyhlášené jsou zejména místní oblasti jako Muzo, Chivor a další, kde mají tyto 

zelené kameny vždy svá jedinečná specifika v podobě typické barvy. 

Trvalo velmi dlouho najít a poskládat 16 špičkových smaragdů shodné barvy o celkové 
váze necelých 25 karátů. Když jsme tuto nádheru viděli, a byla nám dána i důvěra s nimi 

„něco“ vymyslet, přišel nápad na sadu náhrdelník, náušnice a prsten.  
Po prvních náčrtcích jsme už věděli, že může vzniknout dílo v českých zemích nevídané  

a se světovými mistry našeho oboru minimálně srovnatelné. A to nás také přivedlo  
k myšlence a odvaze tyto skvosty v budoucnu přihlásit do některé z prestižních 

světových soutěží. 

SMARAGDOVÁ  
SADA

TVOŘÍME VÝJIMEČNÝ ORIGINÁL

6160



Návrhu i realizace se zhostil člen našeho 
týmu, zlatník a designér David G. Hrubec.  
Ve své skromnosti o tom nemluví, ale v minu-
losti již jednu ze světových šperkařských cen 
získal. A nebyl by to David, aby nevymyslel 
něco neobvyklého, a tak můžeme prozradit, 
že ve šperku je právě pod smaragdy použit 
nápad zlatých parabol – reflektorů, které dají 
těmto kamenům úžasný lesk a rozměr. Celá 
souprava je z bílého zlata. Vedle zmíněných 
smaragdů je použito bezmála 700 diamantů 
s briliantovým brusem. 

Jedná se o velmi výjimečný originál vysoké 
hodnoty, která bude určitě časem stoupat, 
a to nejen díky rostoucí ceně nejkvalitnějších 
smaragdů, ale i díky designu a unikátnosti 
celku. V době vydání tohoto katalogu nemají 
tyto šperky svého vlastníka a také jsme ještě 
nestanovili přesnou cenu, bude se však určitě 
pohybovat v jednotkách milionů korun. Sadu 
právě dokončujeme a počítáme, že přibližně 
od listopadu bude vystavena v naší prodejně. 
Srdečně vás tedy zveme – přijďte se podívat 
naživo, stojí to za to. 
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Manželé Marek a Tereza Dědíkovi, foceno pro JK, 
šperky z kolekce Tolerance a Primavera

KOLEKCE

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.

Kompletní nabídku této kolekce můžete vidět na www.jk.cz/tolerance-zasnubni.
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TOLERANCE ZÁSNUBNÍ PRSTENY

 zlatý prsten s diamantem
snubní prsten zapadá do zásnubního a mohou tvořit jeden komplet

Kolekce Tolerance
ZPTO215B-54-1000

8 660 Kč

NOVÉ

NOVÉ

 zlatý prsten s diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO202B-50-1000

64 600 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO136Z-50-1000

34 920 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO123C-53-1000

20 900 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO211B-54-1000

158 590 Kč
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TOLERANCE ZÁSNUBNÍ PRSTENY

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO212B-54-1000

81 630 Kč

zlatý prsten s rubínem a diamanty
Kolekce Tolerance
ZPTO208B-51-1400

18 330 Kč

zlatý prsten se safírem
Kolekce Tolerance
ZPTO212B-52-0100

19 180 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI206B-56-1000
85 800 Kč

NOVÉ

NOVÉ

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO188B-50-1000

8 990 Kč

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

38 500 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO119B-50-1000

47 380 Kč

zlatý prsten s diamantem
Kolekce Tolerance
ZPTO171B-50-1000

9 130 Kč
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Manželé Růžičkovi, klienti JK

KOLEKCE

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.

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

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

Kolekce Tolerance
ZPMO915

pár od 21 640 Kč

NOVÉ

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO912
pár od 25 510 Kč

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO916
pár od 35 400 Kč

zlaté snubní prsteny 
Kolekce Tolerance

ZPMO910
pár od 16 500 Kč

NOVÉ

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO908
pár od 23 880 Kč
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TOLERANCE SNUBNÍ PRSTENY

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO914
pár od 29 460 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO886
pár od 34 720 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO789
pár od 30 900 Kč

NOVÉ

zlatý prsten 18 kt se safíry a diamanty
Kolekce Diva

XPDI207B-48-1100
64 900 Kč

zlatý prsten 18 kt
Kolekce Diva

XPDI208B-64-0000
45 130 Kč

zlaté snubní prsteny s diamanty
Kolekce Tolerance

ZPMO653
pár od 41 250 Kč

zlaté snubní prsteny s diamantem princess
Kolekce Tolerance

ZPMO790
pár od 27 890 Kč

zlaté snubní prsteny
Kolekce Tolerance

ZPMO832
pár od 36 120 Kč
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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.

KOLEKCE

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

ZZKV035B-99-0001T
59 000 Kč

Nechte se okouzlit květinovým šperkem  
s možností několika poloh nošení.

KVĚTINY

zlatá souprava s diamanty 
Kolekce Květiny

náušnice / 17 mm / ZNKV016Z-03-1000 / 45 130 Kč
přívěsek / 14 mm / ZZKV015Z-99-1000 / 24 740 Kč

zlatá souprava s topazy a diamanty 
Kolekce Květiny

náušnice / 8 mm / ZNKV016B-01-1200 / 19 720 Kč
přívěsek / 14 mm / ZZKV015B-99-1200 / 11 760 Kč
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KVĚTINY

zlatá souprava 
Kolekce Květiny

náušnice / 13 mm / ZNKV034B-01-0000 / 13 970 Kč
přívěsek / 13 mm / ZZKV034B-99-0000 / 8 710 Kč

zlatá souprava s rubíny a smaragdy
Kolekce Květiny

náušnice / 9,5 mm / ZNKV020B-01-0400 / 25 910 Kč
přívěsek / 30 mm / ZZKV020B-99-0001 / 32 130 Kč

NOVÉ

zlaté náušnice s diamanty a peridoty / 30 mm
Kolekce Květiny

ZNKV025C-01-1700 
51 590 Kč

zlaté náušnice s diamanty a topazy / 30 mm
Kolekce Květiny

ZNKV029G-10-1200
78 060 Kč

zlaté náušnice s tanzanity a diamanty / 42 mm
Kolekce Květiny

ZNKV024B-01-1600
38 190 Kč

zlatý přívěsek 18 kt s perlou a diamanty VS/G / 30 mm
Kolekce Květiny

XZKV036D-99-30D0T 
52 280 Kč

NOVÉ
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Karolína Kokešová,  
Miss Global 2019, 

foceno pro JK

Jeho paprsky dávají život. Hřejí a rozjasňují náš den i ve chvíli, 
kdy je nám těžko. Dokážou dát třpyt a půvab věcem,  

které jsou jindy šedivé. Není divu, že bylo slunce v historii 
mnohdy uctíváno jako božstvo.

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

KOLEKCE

SOL
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SOL

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Sol

přívěsek / 22 mm / ZZSO006B-99-1000B / 14 540 Kč
prsten / ZPSO004B-56-1000B / 52 260 Kč

zlatá souprava s perlami a diamanty
Kolekce Sol

náušnice / 22 mm / ZNSO005C-01-1000B / 29 680 Kč
prsten / ZPSO004C-58-1000B / 52 260 Kč

zlatá souprava s perlami
Kolekce Sol

náušnice / 18 mm / ZNSO007Z-01-0000B / 26 000 Kč
přívěsek / 18 mm / ZZSO002Z-99-0000B / 12 100 Kč

zlatý náramek s perlami a diamanty / 20 cm
Kolekce Sol

ZRSO008B-20-1000F
246 000 Kč

zlatý náhrdelník s perlou a diamanty / 42 mm
Kolekce Sol

ZRSO009B-42-1000F
40 360 Kč

UNIKÁT
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Představujeme vám unikátní umělecký artefakt, stříbrnou sošku anděla z rukou našeho 
designéra Davida G. Hrubce. Andělská soška ženy je i s kamenným podstavcem  

37 cm vysoká, tělo má ze stříbra, křídla z perleti a v rukou drží zeměkouli ze zlata. 

Vývoj a tvorbu samotnou autor dokončil těsně před vypuknutím koronavirové krize, 
čímž se poselství sošky stává velmi aktuální. Samotná práce na díle byla náročná,  

ale pro Davida naplňující, jak sám říká. A co bylo myšlenkou v pozadí tvorby?  
Anděl, stojící na skále, dělá svůj poslední krok do prázdna, obrací se k Bohu držíc Zemi  

v rukou a pokládá mu přímou otázku: „Bože, co s naší planetou uděláš?“  
Otázka, která rezonuje v mnohých z nás.

Sošku anděla je možné vidět na naší prodejně, kde je vystavena.  
Zveme vás tímto k návštěvě. 

ANDĚL 

AUTORSKÁ TVORBA 
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Gabriela Kratochvílová Lašková, Miss 2013,  
foceno pro JK

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.

KOLEKCE

DIVA
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DIVA

prsten
XPDI188B-53-1000T
82 020 Kč

náušnice / 40 mm
XNDI188B-01-1000T
108 980 Kč

přívěsek / 40 mm
XZDI188B-99-1000T
62 740 Kč

zlatá souprava 18 kt s perlami a diamanty
Kolekce Diva

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Diva

přívěsek / 11 mm / ZZDI011G-99-1000 / 7 190 Kč
prsten / ZPDI011G-51-1000 / 22 740 Kč

náušnice / 11 mm / ZNDI011G-01-1000 / 16 720 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI190B-53-1000
75 460 Kč

zlatý prsten 18 kt s perlou a diamanty
Kolekce Diva

XPDI189B-53-1000T
125 160 Kč

92 93

https://www.jk.cz/kategorie/diva?_image=true
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-jk-xpdi188b-53-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-jk-xpdi188b-53-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-jk-xpdi188b-53-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-xzdi188b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-xzdi188b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-xzdi188b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-jk-xpdi188b-53-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-perlou-a-diamanty-jk-xzdi188b-99-1000t
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-perlami-a-diamanty-jk
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamantem-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2496
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-jk-4
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-privesek-s-diamantem-jk-1
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-diamantem-2496
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-jk-4
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-15
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-diamanty-9
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-15
https://www.jk.cz/produkt/zlaty-prsten-s-perlou-a-diamanty-15
https://www.jk.cz/produkt/zlate-nausnice-s-diamanty-jk-4


DIVA

zlatý náhrdelník s peridotem a diamanty / 46 cm
Kolekce Diva

ZRDI203B-46-1700
52 970 Kč

zlatý prsten se smaragdem a diamanty
Kolekce Diva

ZPDI202B-55-1500
63 920 Kč

zlatá souprava se safíry a diamanty 
Kolekce Diva

náušnice / 19 mm / ZNDI195B-03-1001 / 93 880 Kč
přívěsek / 19 mm / ZZDI195B-99-1001 / 54 050 Kč

NOVÉ

zlatý prsten se safírem
Kolekce Diva

ZPDI033B-52-0100
9 710 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI209B-56-1000
55 780 Kč

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Diva

ZPDI148B-53-1000
47 990 Kč

zlatý prsten s topazem a diamanty
Kolekce Diva

ZPDI028B-53-1001
33 060 Kč

NOVÉ

VÍCE 
VARIANT
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KOLEKCE

ODVÁŽNÁ  
A KRÁSNÁ

Kolekce Odvážná a krásná je určena pro každou ženu, na kterou se upírají oči 
ostatních. Původně byla navržena pro moderátorky zpráv TV Prima, které ji 

prezentovaly. V kolekci se zrcadlí obdiv toho, s jakým vnitřním klidem k nám tyto 
ženy promlouvají, ať už nám sdělují jakékoli zprávy. Kolekce si pro svou vnitřní sílu 

a originalitu získala mezi našimi zákazníky velkou oblibu. 

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

zlatý přívěsek s rodolitem / 40 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZZTV021C-99-0001
41 600 Kč

zlatý přívěsek s rodolitem / 40 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZZTV020C-99-0001
42 000 Kč

NOVÉ

NOVÉ

zlaté náušnice s diamanty / 20 mm
Kolekce Odvážná a krásná

 ZNTV009B-01-1000
48 230 Kč

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

ZN55298
92 440 Kč

UNIKÁT

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

ZZ55506
74 720 Kč

zlaté náušnice s perlami / 15 mm
Kolekce Odvážná a krásná

ZNTV007B-01-0000T
27 590 Kč

UNIKÁT
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Hanka Kynychová, cvičitelka, 
foceno pro JK

KOLEKCE

VIVA VISION II

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.

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

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

NOVÉ

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

ZZPL071B-99-1100
38 050 Kč

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

73 000 Kč

zlatá souprava s diamanty
Kolekce Viva Vision II

náušnice / 12 mm / ZNPL046B-01-1000 / 33 500 Kč
přívěsek / 39 mm / ZZPL063B-99-1000 / 42 800 Kč
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Karolína Kokešová,  
Miss Global 2019, 
foceno pro JK

KOLEKCE

SPORTOVNÍ
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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TRICOLOR

náramek se zlatými komponenty
Sportovní kolekce Tricolor

ZRST040Z-SD-0000 / 4 100 Kč
ZRST040B-MO-0000 / 4 100 Kč

náramek se zlatými komponenty
Sportovní kolekce Tricolor

ZRST041B-HN-0000 / 3 250 Kč
ZRST041C-LS-0000 / 3 250 Kč

náramek se zlatými komponenty
Sportovní kolekce Tricolor

ZRST040C-HN-0000
4 100 Kč

NOVÉ VÍCE 
VARIANT

zlatá souprava s diamanty
Sportovní kolekce Tricolor

náhrdelník / délka 45 cm / ZRST007M-45-1000 / 20 250 Kč
náušnice / 16 mm / ZNTR046B-03-1000 / 15 100 Kč

zlaté náušnice s přírodními kameny / 12 mm
Sportovní kolekce Tricolor

ZNST039Z-01-0001
14 440 Kč

zlatý prsten s diamanty
Sportovní kolekce Tricolor

ZPTR020M-50-1000
11 920 Kč
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ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Darujte jedinečný osobní šperk
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Naše portfolio obsahuje více než dvě desítky ucelených kolekcí. Jsou však příležitosti  
a momenty v životě, které pro vás mají svoji osobitou symboliku. Možná chcete, aby vaše 
snubní či zásnubní prsteny nesly hloubku citu, kterou vyjádříte unikátním šperkem dle 
vlastního návrhu. Jindy chcete specifickým způsobem poděkovat nebo vyjádřit úctu 
milovanému člověku. Rádi se takového úkolu zhostíme. Ať už máte svůj nápad jasně 
definovaný, nebo se teprve rodí, ve spolupráci s našimi designéry s vámi vaši představu 
zhmotníme. 

Děkujeme vám, že do nás vkládáte důvěru. Věříme, že péče, s jakou váš šperk 
vytvoříme, vás bude ještě dlouho po jeho vzniku hýčkat. Těšíme se na spolupráci. 

Osobně, online nebo telefonicky 
spolu detailně probereme pro koho 
a k jaké příležitosti šperk budeme 
společně tvořit.

POVÍTE NÁM SVOJI PŘEDSTAVU

Vytvoříme originální design, vybereme 
barvu zlata, vzácné kameny nebo perly  
s důrazem na technické možnosti  
a detaily.

NAVRHNEME ZÁKLADNÍ PODOBU

1

2

Po vyjasnění parametrů a termínů 
vyhotovení šperku sepíšeme závazný 
zakázkový list a poprosíme vás  
o úhradu zálohy.

PŘIPRAVÍME CENOVOU NABÍDKU

Chceme vaše přání splnit do posledního 
detailu, v průběhu tvorby vás tak budeme 
zvát na zkoušku, až poté s jistotou šperk 
dokončíme.

POZVEME VÁS NA ZKOUŠKU

Není-li domluveno jinak, do čtyř týdnů je šperk vyhotoven. 
Předáváme osobně na prodejně, či zdarma a bezpečně 
doručujeme včetně certifikátu pravosti. Po realizaci 
požádáme o doplacení zbývající částky. 

PŘEDÁME HOTOVÝ ŠPERK

Podle typu zakázky zvolíme technologii a výrobní postup,  
vždy ale s vysokým podílem ruční práce zlatníka. 

ZAČNEME TVOŘIT ŠPERK

3

4

5

6
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KOLEKCE

CLASSIC

Díky nadčasovému designu jsou vyhledávané a velmi oblíbené.  
Proto jsme pro vás i my navrhli klasické šperky, ve kterých  
vynikají především diamanty nebo barevné drahokamy,  

a některé z nich ozvláštnili vlastním rukopisem.

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

zlatá souprava 
se safíry a diamanty
Kolekce Classic

náušnice / 18 mm
ZNCS082B-03-1100
35 150 Kč

přívěsek / 18 mm
ZZCS082B-99-1100
18 180 Kč

prsten
ZPCS082B-53-1100
23 270 Kč

NOVÉ

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
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Gabriela Kratochvílová Lašková, Miss 2013,  
foceno pro JK

KOLEKCE

PERLY

I z malého zrnka může vzniknout něco vzácného a mimořádného. 
Na krásu se však musí čekat. Perlorodá lastura uvolňuje perleť několik let,  

než z nepatrného zrnka vytvoří nádhernou perlu. 
Trpělivost se ale vyplácí – při správné péči si kvalitní perla zachová svůj lesk  

po dlouhá desetiletí. V kombinaci se zlatem tak utváří hodnotný klenot, který  
se předává z generace na generaci.

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

zlatá souprava 
s perlami a diamanty
Kolekce Perly

náušnice / 22 mm
ZNPE076B-03-1000B
15 680 Kč

přívěsek / 18 mm
ZZPE163B-99-1000B
8 840 Kč

zlatá souprava s perlami a smaragdy
Kolekce Perly

náušnice / 12 mm / ZNPE188B-01-0500F / 21 290 Kč
přívěsek / 20 mm / ZZPE188B-99-0500F / 13 950 Kč

zlatý přívěsek s perlou / 25 mm
Kolekce Perly

ZZPE120B-99-0000B
11 500 Kč

zlatý přívěsek s perlou a diamanty / 22 mm
Kolekce Perly

ZZPE173B-99-1000B
14 510 Kč
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Karolína a Diana Mlynarčíkovy, 
 foceno pro JK

KOLEKCE

DĚTSKÁ

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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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 
Kolekce Dětská

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

DĚTSKÁ KOLEKCE

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

zlaté náušnice s rubíny / 15 mm
Kolekce Dětská

ZNDE034B-05-0400
4 500 Kč

zlaté náušnice s rubíny / 6 mm
Kolekce Dětská

ZNDE059B-01-0400
8 100 Kč
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KOLEKCE

VODA

Je zázračná a životodárná.  
Bez ní bychom nikdy nespatřili krásy tohoto světa. Voda je úžasný živel  

tvořící přírodní umělecká díla a oživující vše kolem nás.  
Naučili jsme se ji však vnímat jako samozřejmost.  

Změňme to a oslavme její mimořádný význam!

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

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

zlatý přívěsek s perlami / 45 mm
Kolekce Voda

ZZVO021M-99-1000M
28 530 Kč
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Muž zdvořilý a čestný. Takový charakter je stále žádaný a navždy hodnotný.  
Věřte, že i drobné detaily, jako jsou manžetové knoflíčky nebo elegantní  

pánský šperk, podtrhnou mužovu eleganci a styl. Stejně jako slušné chování  
a pěkný vzhled se neobnosí ani kvalitní pánské šperky a doplňky.

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

KOLEKCE

PÁNSKÁ
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PÁNSKÁ

zlatá souprava Český lev
Kolekce Pánská

manžetové knoflíky / 12 x 15 mm / ZMPK010H-99-0000 / 27 150 Kč
přívěsek / 25 mm / ZZPK010H-99-0000 / 17 000 Kč

NOVÉ

zlatý prsten s diamanty
Kolekce Pánská

ZPPK008Z-61-8000
25 080 Kč

zlato-stříbrné manžetové knoflíky s rubíny
Kolekce Pánská

SZMPK009D-99-0400
22 090 Kč

stříbrná kravatová spona s diamanty
Kolekce Pánská

SKPK013B-60-8000
16 530 Kč

NOVÉ

stříbrná souprava Český lev
Kolekce Pánská

manžetové knoflíky / 12 x 15 mm / SMPK010B-99-0000 / 11 000 Kč
přívěsek / 25 mm / SZPK010B-99-0000 / 6 750 Kč

NOVÉ
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V JK jsme se připojili k desítkám českých řemeslníků a umělců a ohlédli jsme se v čase. 
Konkrétně do října roku 1918, který vyústil ve vznik Československé republiky. Ke stoletému výročí 

vznikla limitovaná stokusová edice „Muži 28. října 1918“, která oslavuje hrdiny této doby.
Zadáním pro nás bylo vytvořit zlaté kování na dubovou obálku knih – jeden z předmětů ukrytých 
v kufru z modré teletiny – ve stylu secese a art deco. Uměleckého návrhu se zhostil náš designér 

David G. Hrubec, který následně projekt realizoval.

EDICE
SECESE

EDICE
ART DECO
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CENNÁ HISTORIE, SOUČASNÁ INVESTICE

MUŽI 28. ŘÍJNA
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Text na ručně vyrobeném papíru z nejstarší české ruční 
papírny byl vytištěn za pomoci středověké techniky 
klasického knihtisku. Kniha má ruční francouzskou 
vazbu, která zaručuje mimořádnou odolnost. 
Pamětní uncové medaile, které jsou součástí sbírky, 
odkazují na pět mužů října 1918: Antonína Švehlu, 
Františka Soukupa, Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného 
a Vavra Šrobára. Mimo to je součástí kolekce také 
arch výročních poštovních známek či ručně vyráběné 
kožené rukavičky. Celou kolekci uzavírá jemně 
broušená zlacená lupa s motivem lipových lístků. 

Unikátní kolekci lze udělat ještě unikátnější.  
Některé detaily je možné upravit na míru a celou sbírku tak 
personalizovat. V návaznosti na úpravy a výběr materiálů 
se cena kolekce pohybuje okolo jednoho milionu korun. 
Kolekce spojuje cenu zlata, hodnotu vybraných materiálů 
a historický odkaz použitých technik. Proto věříme, že 
celý set je nejen velmi dobrou investicí, ale také příležitostí 
předat budoucím generacím unikátní historický artefakt, 
jehož vznik již nikdy více nebude možné zopakovat.

Více informací na www.muzirijna.cz. 
Bližší informace k cenám a vystavené exponáty  
najdete na prodejně JK.
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AQUARACER
INSPIRED BY THE ELEMENTS

TAG HEUER | Aquaracer
43 mm, automat 

WAY201N.FT6177
68 900 Kč

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/tag-heuer.

TAG HEUER | Aquaracer
43 mm, automat 
WAY201P.FT6178

68 900 Kč

TAG HEUER | Carrera
42 mm, automat, kožený řemínek 

CBN2013.FC6483
145 900 Kč

NOVÉ NOVÉ
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Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/tag-heuer.

TAG HEUER | Carrera Lady
dámské hodinky, 36 mm, quartz 

WBK1312.FC8259
48 900 Kč

TAG HEUER | Aquaracer
dámské hodinky, 32 mm, automat 

WBD2320.BA0740
73 900 Kč

TAG HEUER | Carrera 
44 mm, automat
CBN2A5A.FC6481

172 900 Kč

TAG HEUER | Carrera 
44 mm, automat
CBN2A1A.BA0643

150 900 Kč

TAG HEUER | Carrera 
44 mm, automat

CBN2A1B.BA0643
150 900 Kč

TAG HEUER | Carrera 
44 mm, automat
CBN2A10.BA0643

150 900 Kč
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MAURICE LACROIX | Fiaba Moonphase
dámské hodinky, 32 mm, quartz,  

ocelový řemínek / PVD
FA1084-PVP13-150-1

41 300 Kč

MAURICE LACROIX | Fiaba Moonphase
dámské hodinky, 32 mm, quartz,  
ocelový řemínek
FA1084-SS002-170-1
37 000 Kč

NOVÉ

NOVÉ

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

MAURICE LACROIX | Aikon
44 mm, quartz,  

řemínek ze zelené kůže
AI1018-PVB21-330-1

33 800 Kč

MAURICE LACROIX | Rainbow Eliros
unisex hodinky, 40 mm, quartz, 

kožený řemínek 
EL1118-PVP01-090-1

15 900 Kč

NOVÉ
LIMITOVANÁ 

EDICE
1000 KS
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Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/maurice-lacroix.

MAURICE LACROIX | Eliros
40 mm, quartz,  

řemínek z modré kůže
EL1098-SS001-114

24 000 Kč

MAURICE LACROIX | MASTERPIECE Embrace
dámské hodinky, 40 mm,  
automat, kožený řemínek 

MP6068-SS001-430-1
186 300 Kč

NOVÉ NOVÉ

SRDCOVÁ ZÁLEŽITOST

MAURICE LACROIX | Aikon Venturer
43 mm, automat, bronzové pouzdro, dva řemínky
AI6058-BRZ01-630-1
67 200 Kč

NOVÉ
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EDOX | Mecano
43 mm, automat

85303 357RN NRN
38 500 Kč

NOVÉ

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

EDOX | Mecano
43 mm, automat 

85303 357GN NGN
38 500 Kč

EDOX | Les Vauberts
42 mm, automat 

80500 3 AIBU
30 750 Kč

NOVÉ NOVÉ
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EDOX | Skydiver
42 mm, automat  

80115 3VM NN
30 750 Kč

EDOX | Chronorally
48 mm, quartz 

38001 TINNO3 NO3
38 500 Kč

NOVÉ NOVÉ

Kompletní nabídku můžete vidět na www.jk.cz/edox.
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CERTINA | DS Podium
dámské hodinky, 29 mm, automat,
dva řemínky
C001.007.36.116.02
23 990 Kč

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

CERTINA | DS-1 Big Date Powermatic 80
41 mm, automat 

C029.426.16.041.00
22 900 Kč

CERTINA | DS Action
dámské hodinky, 33,8 mm, quartz Precidrive 

C032.051.11.116.00
13 490 Kč

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

CERTINA | DS CAIMANO LADY
dámské hodinky, 29 mm, automat 

C035.007.22.117.02
21 290 Kč

CERTINA | DS Caimano Chronograph
42 mm, quartz, kožený řemínek 

C035.417.16.037.01
12 790 Kč

NOVÉ NOVÉ

CERTINA | DS-1 Big Date Powermatic 80
41 mm, automat, ocelový řemínek

C029.426.11.091.60
25 990 Kč
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NÁŠ TÝM
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EVA ZRNOVÁ
VEDOUCÍ PRODEJE
Mnozí z vás se s ní již nejednou setkali.  
O kom je řeč? O paní Evě Zrnové, která  
u nás působí neuvěřitelných 14 let, z toho  
9 let na pozici vedoucí prodeje. 
Sama svoje působení v JK hodnotí takto: 
„Kdybych měla popsat pestrost mé práce, 

bylo by to aspoň na povídku a tím vás ne-
chci unavovat. Ale ta různorodost mě stále 
naplňuje. Tak co bych vyzdvihla? Naše firma 
navrhuje a vyrábí šperky, které jsou odlišné 
od masy jiných výrobců, jsou krásné  
a kvalitní. Je to kolektivní práce, kdy každý 
z nás má svůj podíl na tom, jak nás vnímá-
te. Na prodejně se pak setkáváme osobně  
a také přes e-maily s vámi, našimi zákaz-
níky, a to mě, a vím, že i kolegyně, těší. 
Osobně vnímám potěšení z kontaktu s vámi 
a mám vždy velkou radost, když odcházíte 
spokojeni, nejen kvůli šperkům a hodin-
kám, ale i proto, že vám u nás bylo příjem-
ně. Za ty roky mnoho z vás znám i podle 
jména, a tak vám chci poděkovat za vaši 
přízeň, říci vám, jak vás vždy ráda vidím. 

Je nás okolo patnácti až dvaceti a jsme propojením různých generací. 
Někteří z nás mají světové zkušenosti a ocenění, vzájemně se obohacujeme. 
Spojuje nás láska ke zlatničině, designu a kvalitě. Máme rádi naše klienty a výzvy. 

NÁŠ TÝM

JARMILA HAVRÁNKOVÁ
PROVOZNÍ VÝROBY
Krásných 11 let u nás v JK působí paní 
Jarmila Havránková. Je nedílnou součástí 
týmu a v současné době zastává pozici 
vedoucí provozu výroby. Nejvíce ji těší, že 
může být u zrodu neobvyklých šperků, baví 
ji různorodost práce a pochvaluje si skvělý 
kolektiv. A my paní Jarmile děkujeme za její 
pečlivou práci. 
Jarmila je profesně nejzkušenější člen 
týmu, učila se od starých mistrů, v oboru 
také roky podnikala, a to v nelehké lokalitě 
severní Moravy, odkud pochází. Tým našich 
zlatníků, který má na starost, si umí získat 
svým pozitivním přístupem k životu. 

DAVID GEORGE HRUBEC
ZLATNÍK A DESIGNÉR
Výjimečná osobnost v našem týmu. Vítěz 
platinové soutěže AGTA v USA, který nás v JK 
oslňuje již 10 let. Zlatnickému řemeslu se začal 
učit v Čechách, ve studiu a kariéře pokračoval 
v Americe. Působil také v Itálii, v Německu  
i Rakousku. David je skromný chlapík, o svých 
úspěších nemluví. Do týmu JK přinesl světový 
pohled a jiný design, stejně tak techniky  
a technologie, které se u nás běžně nepou-
žívaly. Jeho předností je i to, že šperk nejen 
navrhne, ale i precizně vyrobí. „Tak, jako se 
impresionističtí malíři snažili barvou a tvarem 
vyjádřit květiny, i já cítím nutkání tuto jemnost 
přírody vnést do šperku. Místo malířských 
barev mi příroda poskytuje skvosty jako perly 
a drahé kameny, ze kterých vyrábím šperky na 
ozdobu vašich romantických chvilek.“
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MARIAN KRAJČÍ
ZLATNÍK A FASER
Naší stálicí v týmu je Marian Krajčí, již 
deset let v JK pracuje jako zlatník a faser 
(poznámka: faser je název pro specializaci 
člověka, který usazuje kameny). Vážíme si 
jeho letitých zkušeností, je na něm znát, že 
prošel školou prvorepublikových mistrů.  
Je to muž mnoha dovedností, který se do-
káže zhostit zakázky téměř v jakékoli  
fázi tvorby. 

PATRICIA KEIST
ZLATNICE A DESIGNÉRKA 
Patricia Keist přináší úsměv a příval pozi-
tivní energie do týmu JK již krásných 13 let. 
Patricia je náš externí, ale stálý spolupra-
covník. Zajímavé na ní je, že má české rodi-
če, ale narodila se v Jihoafrické republice, 
kde se také vyučila zlatnické řemeslo.  
Do týmu JK přinesla i zkušenosti ze světa.
Je schopná návrhářka a zručná zlatnice.  
Na dotaz, co ji na práci v JK těší nejvíce,  
s úsměvem odpovídá: „Největší radost 
mám z příležitosti navrhovat a vyrábět 
šperky a z možnosti jednat s klienty.“Největší radost 

mám z kvalitní  
a dobře provedené 
práce.

„

PETRA DOUCHOVÁ
ODBORNÁ ASISTENTKA PRODEJE
Petra Douchová je svědomitou asistentkou 
prodeje víc jak 15 let. Jak sama říká:  
„Důvod je jednoduchý, jsem ve shodě  
s nastavením firmy. Šperky, které vyrábíme, 
mají nezaměnitelnou originalitu a jsou 
propojeny s příběhy.
Komunikace se zákazníky mi nabízí mož-
nost využít kreativitu při poradenství, kdy 
se mohu naladit na klienta, najít s ním nebo 
mu doporučit vhodný šperk. Krásnou emo-
cí, kterou zde prožívám, je radost, kterou 
zažívám pokaždé, když odchází zákazníci 
spokojení. A to je často.“

LENKA ŠIMONOVÁ
ODBORNÁ ASISTENTKA PRODEJE
S dvouletou přestávkou je u nás Lenka 13 let 
a svoji práci odvádí skvěle. Hnacím motorem 
je pro ni radost, že se v JK nikdy nenudíme 
a práce je velice různorodá. Práce odborné 
asistentky prodeje není jen o osobních setká-
ních se zákazníky na prodejně, ale i o komu-
nikaci přes e-maily, kde se někdy rodí výroba 
konkrétního šperku. Jak Lenka říká: „Někdy 
je to velice dobrodružné, a pokud se to 
podaří, radujeme se všichni.“ A dodává: „Asi 
největší radost mi dělá, když přijde novope-
čený tatínek vybírat šperk jako dík své ženě 
za miminko, a pánové, kteří vybírají zásnubní 
prsten. Nemají to vůbec jednoduché.“ Lenka 
oceňuje, že je v JK dobrý kolektiv, a tak se do 
práce těší a věří, že to tak zůstane. 
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EDGAR GRIGORYAN
ZLATNÍK A DESIGNÉR
Edgar je náš letitý externí spolupracovník, 
pochází z Arménie ze zlatnické rodiny.  
V této zemi má zlatnické řemeslo obrov-
skou tradici a špičkovou úroveň. Arménští 
mistři šíří jeho slávu po celém světě. Edgar 
je precizní, spolehlivý a svou práci miluje. 
Lásku k němu mu předal jeho otec, stejně 
tak tajemství práce s drahými kameny  
a vzácnými kovy. 

JOSEF KOZÁK
TECHNICKÝ MISTR A ZLATNÍK
Usměvavý kolega, který již čtvrtým rokem náš 
tým obohacuje o svůj um na pozici technic-
kého mistra a zlatníka. Zkoušel svoji cestu 
i mimo obor, ale po několika letech se ke 
zlatničině vrátil, protože mu chyběla kreativní 
tvorba. Dostudoval si také technologickou 
vysokou školu. Do JK stále přináší dobrou 
náladu. A co mu na práci v JK dělá největší 
radost: „Možnost pracovat s výjimečnými 
materiály, ať už s drahými kovy, přírodními 
drahokamy, nebo perlami. Vytvářet jedinečné 
a neopakovatelné šperky, které přináší radost 
nejen mně jako autorovi, ale hlavně našim 
zákazníkům. Vytvářet předměty, které jsou 
ukázkou lidského umu, šikovnosti a poctivé 
ruční práce. A největší radost mám z toho, že 
mohu dělat to, co mě baví!“

MARTIN VOTAVA
ZLATNÍK
S hrdostí vám představujeme nejmladšího 
člena týmu JK. Interně mu říkáme Benja-
mínek. Martin u nás pracuje rok a půl a pod 
vedením Jitky se už stihl zapojit do výroby 
šperků napříč kolekcemi. Jsme moc rádi, 
že ho máme, protože přináší pohled mladší 
generace na šperk a jeho design. A to, co dělá, 
ho navíc baví. „Už od osmé třídy jsem věděl, 
že chci být zlatníkem, a tak mi zde dělá radost 
skoro jakákoliv činnost. Sbírám zkušenosti  
a s každým šperkem mi to jde lépe a lépe.  
Z čeho mám ale opravdu radost, je možnost 
pracovat na zakázkovém šperku dle zadání 
a touhy konkrétního klienta a vytvářet něco 
neobvyklého a krásného pomocí zlata, pří-
rodních kamenů a vlastních rukou.“

MARTIN BLECHLER
ZLATNÍK
Touto dobou je u nás Martin více než rok. 
Před tím na nějakou dobu obor opustil, ale 
chybělo mu řemeslo, které miluje, a chce se 
v něm zdokonalovat. Je to poctivý řemesl-
ník a profesně se dále rozvíjí. Má nejen „zla-
té ruce“, ale především zlaté srdce. Posuďte 
sami: „Největší radostí je pro mne zákazník, 
který je spokojený s vyrobeným šperkem 
či opravou. Naplňuje mě, že se mohu učit 
něco nového a zpracovat šperk bezchybně. 
Moc mě motivují dobré vztahy na pracovišti. 
To je myslím k nezaplacení.“ 

Kdo mnoho mluví, 
málo se doví.
arménské přísloví

„
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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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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.

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 2020), 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.bemellow.cz)
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jk.cz

Děkujeme vám

http://www.jk.cz

