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Úvod
Jak kdysi řekl Johann Wolfgang Goethe : ,,S kameny je to stejné jako s lidmi. Zřídka najdete
některý mimořádný.“ Tato slova se velice hodí právě pro vřídlovec. V okolí Karlových Varů
můžeme najít skutečně mnoho kamenů, ale vřídlovec objevíme pouze v centru lázeňského města na
omezeném území, ohraničeném vřídelními prameny. V této hornině se odráží historie vědeckého
poznávání, ale také historie umění opracovávání kamene, které bylo vždy spojeno pouze s tímto
územím v srdci Evropy. Vřídlovce i hrachovce jsou skutečnou ,,značkou“ Karlových Varů. Mnoho
předmětů z Karlových Varů proniklo do celého světa, ať už jako suvenýr nebo dárek z cest.
Po dvě století v Karlových Varech prosperovala profese, která se věnovala drobné kamenické
výrobě. Zhruba od poloviny osmnáctého století do poloviny století devatenáctého se u Vřídla
formovalo a neustále zdokonalovalo řemeslo, které se zabývalo sestavováním takzvané karlovarské
mozaiky. Ta se vytvářela z mnoha střípků vřídelního kamene. Byla to tvorba dekorativních obrazců
zhotovená z nařezaného různobarevného vřídlovce. Malá mozaika byla následně lepena na tenké
břidlicové destičky a nakonec vkládána, osazována na různé předměty denní potřeby a suvenýry.
Výrobci vytvářeli mozaiky nejčastěji z pěti základních druhů vřídlovce a ty doplňovali zeleným
malachitem. Zdejší řemeslníci začínali v nové profesi jednoduchou výrobou vybroušených
leštěných kamenných knoflíků. Později, když pozvolna upadalo řemeslo nožířů, inovovali řemeslo
tím, že místo různých kovů, dřeva a rohoviny začali střenky nožů a perořízků osazovat broušeným
vřídlovcem. Nejdříve z jednoho kusu vyleštěného vřídlovce, později vykládali střenky oblíbenou
mozaikou. Dalším velice vyhledávaným výrobkem se staly dřevěné krabičky, skříňky a dózy všech
velikostí. Na vrcholu svého výtvarného růstu se ve více jak dvaceti dílnách vytvářelo mnoho druhů
drobných výrobků s tímto kamenem. Za několik generací se karlovarští výrobci svým umem, pílí a
mnoha zajímavými nápady zdobení upomínkových předmětů dostali tak daleko, že se okolo roku
1880 zařadili mezi vyhledávaná řemesla umělecká. O jejich produkty a zvláštní upomínkové
předměty býval mezi návštěvníky lázní velký zájem. Když se po mnoha generacích karlovarští
řemeslníci vypracovali k samotné dokonalosti a byli na vrcholu svého výtvarného umění a obchod s
jejich galanterním zbožím velice dobře prosperoval, přijel do Karlových Varů 4. října 1938 Adolf
Hitler. Ten bohužel nepřímo zavinil i konec zdejšího řemesla. Důsledkem všech válečných hrůz
bylo mimo jiné i to, že po odsunu německého obyvatelstva odešli z této oblasti i nenahraditelní
odborníci, kteří jako jediní znali tvorbu karlovarské mozaiky. Zdejší výjimečné řemeslo po jejich
odchodu prakticky zaniklo. Dnes po sedmi desetiletích od konce války je staré řemeslo skoro
zapomenuto. Mladí lide o tradičních karlovarských výrobcích zdobených vřídlovcem nemají už
vůbec žádné povědomí a většina z nich původní starožitný výrobek z vřídelního kamene nikdy
neviděla. Po roce 1990 začíná vřídlovec díky rozkvětu lázeňské turistiky znovu budit zaslouženou
pozornost, objevují se nové způsoby jeho zpracování a využití.
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ČÁST I - VZNIK A SLOŽENÍ VŘÍDLOVCE
1.1. VŘÍDELNÍ DESKA
„V okolí Vřídla se vyskytují rozsáhlé karbonátové usazeniny, které vznikají vysrážením z
vystupující mineralizované termální vody. Představují důležité horninové těleso v centru vývěrové
zóny zřídelní struktury, byť nehomogenní a složené z různých typů vřídlovce. Toto složité těleso
bývá všeobecně označováno jako vřídelní deska.“1
Vřídelní deska je dnes přístupná jen na několika málo místech, protože její velké plochy spočívající
na povrchu byly v průběhu staletí odtěženy, zastavěny budovami a také odneseny přírodními
procesy. Vřídelní deska se rozprostírá na dně údolí Teplé, několik set metrů podél řečiště. Nejlepší
výchozy byly zřetelné v počátcích osídlení, kdy se vřídlovec používal jako stavební kámen a těžil se
také k pálení vápna. V 18. století, po obrovském požáru města bylo vystavěno mnoho nových
velkých budov, postavených na rozšířených základech. Právě v těchto stavebních jámách objevil
tehdejší brusič kamene J. Müller neuvěřitelnou mnohotvárnost forem zřídelní sedimentace, což ho
přimělo jednak k jeho sbírání, ale také k jeho zpracování broušením a leštěním.
Péčí místních balneotechniků zde zůstala pod speciálně upravenými základy nových budov
zachována část vrstevnatého vřídlovce. Zřídelní sedimentace činila např. Pod Zámeckým vrchem v
podobě žil a lavic na žule až 2,5 m. Ve vrtech byl vřídlovec zastižen až v hloubkách kolem 32 m
pod dnešním dnem údolí.2
Ve vřídelní desce ( lavici ) najdeme různé dutiny vyplněné termální vodou. Mluvíme o tzv.
vřídelním kotli. Jestliže došlo k přílišnému nárůstu tlaku pod „zátkou“ karbonátových usazenin,
docházelo k nepředvídatelným průvalům termy. Při tomto průvalu ve vřídelní desce vznikaly
trhliny, kterými nekontrolovatelně proudila termální voda. Stáří vřídelní desky se odhaduje na více
než 102 000 let, spadá tedy do čtvrtohor.
1.2. MINERÁLNÍ SLOŽENÍ VŘÍDELNÍCH SEDIMENTŮ
Z vody vytvořené krusty jsou skoro výhradně složeny z karbonátů vápníku s chemickým vzorcem
CaCO3. Jsou známy 4 přirozené formy výskytu vápenných karbonátových sloučenin : kalcit nebo
vápenec a aragonit jsou nejčastější formou, potom vzácný ( vzhledem ke své nestabilitě ), kulovitě
rostoucí vaterit a vzácná, nejnesnadněji prokazatelná nekrystalická forma bez vlastního
pojmenování. Karbonáty sražené z karlovarských termálních pramenů jsou z velkého podílu z
aragonitu, podružně vystupuje také vápník.
Aragonit tvoří hranolovité, jehlovité, vláknité vzácně plátkovité krystaly, které mohou oproti
krustám nebo radiálně paprsčitým koulím zvyšovat svou stavbu. V Karlových Varech se často jedná
o průměrně 2-3 mm velké krystaly, které se vyskytují v téměř rovnoběžné struktuře poloh
páskovaného vřídlovce.
Kalcit je druhým hlavním uhličitanovým nerostem ve vřídelních sedimentech Karlových Varů.
Tvoří velice bohaté krystalové formy, ale často se nachází i v typických romboedrických tvarech.
Uvnitř vřídelních sedimentů lze oba uhličitanové minerály, aragonit a kalcit, rozlišit jen s pomocí
pomocného zařízení.
Pro karlovarský vřídlovec je typické narudlé a žlutohnědé páskování, které jsou způsobeny oxidy
železa příp. hydroxidy železa. Ty se zde nachází ve formě minerálů hematitu a goethitu.
Neodlučitelná směs obou hydroxidů bývá označována podle žluté barvy jako limonit.
Zřídka se nachází také minerál fluorit a baryt. Z historických výkladů, případně ze zachovalých
částí sbírek, jsou známy také modře zbarvené varianty vřídlovce. Zmodrání je způsobeno sulfidy
železa např. pyrhotinem, který je např. v malých stoncích rostlin. Další zelené odstíny vřídlovce
mohou způsobit jemně rozptýlené oxidy mědi a arsenu.3
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1.3. FORMY VŘÍDELNÍCH SEDIMENTŮ
Dnes se rozlišuje 5 typů produktů vylučování v karlovarských termálních pramenech : vřídlovcový
žilník, vřídelní kámen v užším smyslu ( páskovaný ), povrchový sintr, pravé krápníky a vřídelní okr.
Proslulý hrachovec představuje zvláštní formu povrchového sintru.
1.3.1 Vřídlovcový žilník
Má výraznou krystalickou strukturu s krystaly v milimetrových velikostech a skládá se z aragonitu s
přimíšeninami kalcitu a opačně. Vzniká v hloubkách až 60 m v trhlinách žuly nebo rohovce. S
žulou tvoří žilník kompaktní jednotnou horninu. Krystaly rostou tam, kde jsou praskliny nebo
dokonce celé dutiny, kterými stoupá mineralizovaná termální voda. Zatímco v hloubce jsou malé
prostory, přibývají směrem k povrchu na mohutnosti. Pro nejčastější rovinnou strukturu cest v žule
je typické tenké páskování uhličitanových sintrů.4
1.3.2. Vřídelní kámen
V povrchovém pásmu přibližně do 15 m hloubky se nachází mocné akumulace vřídlovce, který
tvoří největší část vřídelní lavice. Ve svém vývoji ukazuje vřídlovec vrstvení - sněhobílé a
červenohnědé pásky a vzácnější hnědobílé páskování. Vřídlovec vřídelní lavice vzniká přímo na
sedimentech Teplé nebo na zvětralém žulovém štěrku. Také se může vyskytovat ve formě
hrachovce. Vřídlovec může vykazovat velmi různou tvrdost a všechny jeho varianty nejsou vhodné
pro leštění. To se týká měkkých variant, do kterých lze rýpnout pouhým nehtem. Příležitostně se
najde i radiálně paprsčitý kaloticky formovaný růst krystalů, který má v průřezu koncentrický vzor
a vzniká kopečkovitým narůstáním na povrch.5
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1.3.3. Vřídlovcový sintr
Vřídlovcový sintr se tvoří při teplotě cca 50°C při výstupu vody na zemský povrch. Za přístupu
vzduchu se tvoří charakteristický do hněda zbarvený oxid železa. Tyto pevné krusty vedly dříve k
neustálému přesouvání zřídelních výstupů, kdy byly trhliny dopravující vodu stále znovu
zasintrovávány a tedy znepřístupněny. Důsledkem toho vystoupila voda jinou nebo zcela novou
trhlinou. Při příliš silném zasintrování dochází na základě přetlaku k obávaným „výbuchům Vřídla“.
V závislosti na podmínkách proudění v místě tvorby rozlišujeme mnoho druhů sintrů např.
kontaktní typy, separační typy, akumulační typy.6 Zde jsem chtěla představit spíše všeobecné typy
sintrů v termální vodě a hrachovec, které se často používají k výrobě broušených kamenů.
1.4. HRACHOVEC
Zvláštní formou karlovarských uhličitanových sintrů je hrachovec ( pizolit ). Pod tímto pojmem si
můžeme představit kuličku aragonitu zhruba o velikosti hrachu, utvořenou krystalizací jádra a
stmelenou aragonitovou hmotou. Hrachovec je stejně jako vřídlovec karlovarskou známkou, neboť
se zde vyskytují celosvětově nejkrásnější formy aragonitu. Hrachovec je nejcennější variantou
karlovarských sintrů a patří k nejvíce sbíraným minerálům Čech. Svou stavbou se hrášky podobají
perlám mušlí, které mají základ cizího tělesa ( např. zrnko písku ), který je inkrustovaný
tenoučkými vrstvy aragonitu. U karlovarského hrachovce se většinou jedná o zrnka křemene, malé
úlomky žuly nebo také úlomky vřídlovce. Srovnatelná tvorba je známa dosud jen z travertinových
hornin z Tivoli u Říma. Povrchy jednotlivých hrášků jsou vybudovány často tak jemnozrnně, že
působí jako leštěné. Hrášky se tvoří přímo pod vodou v oblasti bublání, pro jejich tvorbu je nutné
víření vody, aby se zvětšil objem zrnek, které se obalí uhličitanem. Jsou to usazeniny na zrnkách
písku, které se vznáší v termální vodě nebo se vznáší díky stoupajícímu oxidu uhličitému, až dokud
pod tíhou neklesnou ke dnu a nestmelí se pevně s dalšími sedimenty ve víceméně pevný svazek.
V klíncích mezi hrášky cirkuluje dále mineralizovná termální voda a dochází k vrůstání
aragonitových krystalů do dutin, což vede k přibývajícímu stmelování jednotlivých hrášků.
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1.5. INKRUSTACE ŽLABŮ, TRUBEK A JINÝCH BALNEOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Zvláštní problém souvisí s intenzivním užíváním zdroje minerální vody pro lázeňskou a léčebnou
činnost, kde se hromadí na technických zařízeních sintrové uhličitany. Jsou to sedimenty v nádržích
a dřevěných žlabech z dřívějších dob a převládající nové krusty v trubkách ze dřeva nebo později z
kovu. V dřívějších dobách musel pracovník, který se specializoval na údržbu průchodnosti žlabů,
potrubí, pramenných jímek a volně vrtaných trubek, sintrové krusty vyfrézovat nebo vyrazit tyčemi.
Dnes se příležitostně mění trubky, u některých existují dokonce i brousící a leštící kotouče. Sintrové
krusty v potrubí nalezené v 18. a 19. století při jímaní velkých pramenů jsou obsaženy ve slavných
sbírkách zřídelních sintrů. V dřevěném žlabu se může vytvářet žebrování a rýhování při proudění
minerální vody. V oblasti vstřikování vody vznikají tzv. bradavicovité sintry. V potrubí byly
vytvořeny nánosy přednostně v místech, kde jsou namontovány regulační nebo měřící prvky
( šoupátko, ventil, průtokoměr ). Další kritická místa jsou se změnami průměru potrubí ( např.
kolena, zúžené profily a místa zúžená díky vysrážení ). Dnes se tento problém řeší použitím vhodné
trubky z PVC, jsou dobře přístupné a v pravidelných vzdálenostech jednoduše rozebíratelné a
vyměnitelné.

1.6. INKRUSTACE PŘÍRODNÍCH A UMĚLÝCH OBJEKTŮ
Zatímco inkrustace představuje problém pro pramenné rozvody, je v suterénu Vřídla základna pro
inkrustaci různých předmětů a suvenýrů. Všechny povrchy, které byly zaplaveny silně
mineralizovanou vřídelní vodou, jsou po krátké době potaženy hnědavě-žlutavou vrstvou sintru.
Vlastnost vřídelní vody potahovat tvrdé předměty kamennou vrstvou, a měkké, porézní předměty
dokonce proměňovat v kámen se využívala již od konce 17. století. Škála inkrustovaných předmětů
je opravdu rozmanitá. Inkrustovaly se např. vyřezávané figurky ze dřeva, listy, plody, vejce, raci,
jedlové šišky, žaludy, ořechová větev i s ořechy, květiny, keramika, ale také třeba první dětské
7

botičky, skleněné talíře, atd. Až do čtyřicátých let 20. století se ve skoro každém cestovním
průvodci nachází zmínka o zasintrovaných předmětech, které se ještě dnes v Karlových Varech
dělají a prodávají. Nejznámějším suvenýrem tohoto typu dnes jsou zasintrované růže, které mají
jádro z papíru a drátu. Impregnované pergamenové růže jsou pověšeny na pět až šest dní pod sprchu
vřídelní vody ( pravé růže by při teplotách kolem 60-70°C uvadly ).
V karlovarském muzeu se nacházejí tři reliéfní desky, které byly vyrobeny metodou sinteroplastiky.
Vedle používaných gravírovaných skleněných desek existovaly patrně také otisky keramických
modelů. Tloušťka sintrového povlaku byla několik milimetrů a sintr vykazuje lehké světle-tmavé
pruhování. Okraje takto vyrobených desek se ještě vyleštily a zešikmily.
Rovněž byly provedeny pokusy s potištěným papírem a dosáhlo se perfektních otisků textu nebo
grafiky, protože zatímco se papír rozpouštěl, pokryla se tiskařská čerň sintrem a kontury se objevily
na sintrové desce.
Otisky mincí se prováděly pomocí meziformy ze slitiny stříbra a cínu, která se zformovala přes
minci a zasintrováním této fólie pak vznikl pozitiv mince. Po dvou až třech týdnech sintrování se
mluví o tloušťce sintrové linie, která odpovídá zhruba 2,2 milimetru.
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ČÁST II - JINÉ VYUŽITÍ VŘÍDLOVCE
2.1. PÁLENÉ VÁPNO A STAVEBNÍ KÁMEN
Dříve, než se ve středověku karlovarské termální prameny proslavily svojí léčebnou silou a císař
Karel IV. u nich založil lázně, byly jejich produkty ( sintr, aragonit, vřídelní kameny ) používány k
pálení vápna pro stavební účely. O užití vápna z páleného vřídlovce svědčí jeho nálezy v maltě
starých románských a gotických staveb v okolí Karlových Varů, např. ve zřícenině románského
kostela sv. Linharta v zaniklé obci Obora, ve zdivu staré hradní věže v Nejdku a zdivu hradu Lokte.
Pálení vápna se dříve provádělo v malých, volně stojících pecích na pálení vápna, které musely být
kvůli tepelné odolnosti zhotoveny z křemence. Zatímco v oblastech s dostatečným výskytem
vápence pálí převážně vápence složené z kalcitu, bylo nutné v Karlových Varech použít vřídelní
kámen, který byl jako jediný k dispozici. Aragonit se hodí k pálení stejně jako kalcit. Jelikož v
minulosti neproběhlo pálení vápna vždy perfektně, zůstaly vedle vypáleného vápna také zbytky
výchozího kamene, na kterém byla ještě znatelná struktura vřídlovce. K zániku pálení vápna došlo
patrně pro nedostatek vhodných sintrů, jež se nacházely pouze v těsné blízkosti Vřídla a které byly
definitivně vyčerpány v souvislosti s dalekosáhlou stavební obnovou Karlových Varů po požáru v
roce 1604.
Podle Dr. Davida Bechera (1725-1792) museli první obyvatelé Karlových Varů při budování města
odtěžit v prostoru kolem Vřídla mohutné vrstvy sintru, aby získali pozemky pro stavbu svých domů.
V téže době podle Bechera začali využívat materiál z odlámané vřídelní desky jako stavební kámen
a sintry jako zdroj vápence pro pálení vápna.7
2.2. VŘÍDLOVEC JAKO LÉČEBNÝ PROSTŘEDEK
Vápencový sediment vřídelního kamene v práškové formě se v 16. století užíval jako léčivý prášek
k zásypu odřenin koní pod sedly. Tímto práškem si lidé také bělili zuby. Vyráběl se ze sintrových
„rampouchů“ jež se vyvážely i do vzdálených míst. Dále byl používán také ke kosmetickým
účelům, byl dobře znám jeho hojivý účinek při rozličných kožních nemocech.
2.3. VŘÍDLOVEC JAKO PROSTŘEDEK VZDĚLÁVÁNÍ A SOUČÁST SBÍREK
Protože je vřídlovec velmi jedinečný minerál, již skoro půl tisíciletí je předmětem mineralogických
a horninových sbírek. Neopracovaný, nanejvýš přibroušený vřídlovec, stejně jako hrachovec se již v
18. století těšil takové oblibě lázeňských hostů, že toho času velmi žádaná hornina našla velmi brzy
uplatnění ve formě upomínkových předmětů. Byl součástí samostatně vytvořených vlastních sbírek
zahrnujících i prodejní a standardizované sbírky. Vřídlovec měli ve svých sbírkách renesanční
učenci, vznešené osobnosti osvícenství, profesionální sběratelé a lidé, kteří sbíráním dokumentují
jistý díl své sounáležitosti s domovem.
První zmínka je už od slavného učence a zakladatele mineralogie Georgia Agricoly (1494-1555).
Dále jmenujme např. lékaře a přírodovědce Johannese Kentmana (1518-1574) , který sestavil první
mineralogický katalog na světě, prvního profesora mineralogie Abrahama Gottloba Wernera, rytce
Josepha Müllera (1727-1817), který objevuje vřídlovec pro obchod a jehož sbírku převzal po jeho
smrti jeho příbuzný, karlovarský obchodník David Knoll. Ve 20. století pak stojí také za zmínku
sbírky městského geologa Josefa Knetta, saského mecenáše a sběratele Richarda Baldaufa a
sběratele z Marktredwitz Oskara Gebhardta.
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2.4. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE JAKO SBĚRATEL VŘÍDLOVCE
Ovšem dnes nejznámějším a nejčastěji citovaným sběratelem vřídlovce je Johann Wolfgang von
Goethe, který se zaobíral geologií a mineralogií. Slavný básník sbíral více než 50 let horniny a
minerály. Ještě dnes představuje jeho sbírka na základě své celistvosti jednu z nejdůležitějších
osobních sbírek konce 18. a začátku 19. století. Goethe pro mnohá ze svých sběrů sepsal doplňující
texty a některé lokality zdokumentoval přehlednými náčrty. V jeho sbírce ve Výmaru, která je dnes
uložena v Zahradním pavilonu Goethova domu na Frauenplanu, se nachází zhruba 18.000 kusů. Je
zde zachováno mnoho horninových vzorků z Čech, speciálně z Karlových Varů. Současně s
budováním vlastní sbírky posílal Goethe mnoho kusů do Jeny a také věnoval některé kolekce svým
českým přátelům. Goethova sbírka z Karlových Varů je úzce spjata s osobou rytce Josepha Müllera.
Už za svého druhého pobytu v Karlových Varech roku 1786 Goethe rozpoznal a ocenil v Josephu
Müllerovi znalého průvodce na procházkách a putováních v místě i okolí Karlových Varů a do
Müllerovi smrti v roce 1817 mezi nimi zůstal úzký vztah. Svou první karlovarskou sbírku dostal
Goethe právě od něj, dodal mu k ní i rukopisný inventář. Goethe potom založil na základě schématu
vytvořeného společně s Müllerem vícero karlovarských sbírek kamenů, z kterých se v úplnosti
zachovalo jen malé množství. Vedle toho se v jeho sbírce nacházejí také jednotlivé kusy sintrových
útvarů, mezi nimi například také inkrustovaná kytice květů.
Ve sbírce minerálů university v Jeně se dochovaly ty nejkrásnější vzorky vřídelního kamene
posbírané Goethem, který nezištně své nejkrásnější nálezy nebo nákupy předal „Společenstvu pro
všeobecnou mineralogii v Jeně“, jehož byl nejprve čestným členem a posléze i prezidentem.
Díky jeho znalostem, popularitě a stykům se časem karlovarský aragonit objevil po celé Evropě.
Po patřičném zpracování došlo k hromadnému vývozu vřídelního kamene do evropských muzejních
sbírek. Dále také do školních kabinetů po celé Rakouskouherské monarchii. Všechny varianty
karlovarského vřídlovce jsou například také uloženy v Mineralogickém a geologickém institutu v
Drážďanech.

Goethe jako sběratel minerálů. Pomník od
J. Watzala na bývalém náměstí v Aši.

Goethova sbírka vřídlovce a hrachovce z Karlových Varů čítající
30 kusů. Zásuvka 2 v Zahradním pavilonu ve Výmaru
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ČÁST III - KARLOVARSKÁ MOZAIKA
3.1. HISTORIE KARLOVARSKÉ MOZAIKY
Výroba užitkových a ozdobných předmětů zdobených vřídlovcem má v Karlových Varech dlouhou
tradici. Jako první „opracovatel“ vřídlovce bývá obvykle jmenován Joseph Müller, který se do
města přistěhoval a až do konce života se věnoval sbírání a popisu vřídlovce a jiných hornin, které
se v okolí lázeňského města vyskytují. O předmětech vyráběných z vřídlovce jsou ovšem už zmínky
z počátku 18. století. Tyto předměty byly drahé a velmi vzácné, takže se stávaly vítaným dárkem
pro příslušníky bohatších vrstev. Dokonce také Marie Terezie, manželka císaře Františka I. Stefana,
dostala darem čtyřstranný podstavec z vřídlovce.
Koncem 18. století předměty vyráběné z vřídlovce ovšem upadaly v zapomnění, není o nich nikde
žádná písemná zmínka. Pokud tedy byly předměty z vřídlovce vyráběny, bylo to pouze v malém
množství a nemohly zřejmě konkurovat jiným váženějším a více ceněným řemeslnickým
výrobkům.
Výroba suvenýrů z karlovarského vřídlovce začala přibližně v roce 1825. Brzy se z nich stal velmi
populární obchodní artikl. Z broušeného a leštěného vřídlovce se v té době vyrábí velmi krásné
podstavce k hodinám, pečetidla, kříže, dózy na tabák, svícny, psací náčiní, urny, slánky, jehelníčky,
noční lampy, nožíky, nůžky, náramky, náhrdelníky, spony a přezky, prstýnky, náušnice, šperkovnice,
těžítka atd.. Od této chvíle patří opracování vřídlovce neodmyslitelně ke Karlovým Varům, stejně
jako Vřídlo, Becherovka a oplatky.
V této době je nejvýznamnějším výrobcem a prodejcem výrobků z vřídlovce David Knoll, který
získal sbírku po svém zesnulém příbuzném Josephu Müllerovi. V jeho krámku mohli zájemci najít
velký výběr tohoto zboží, ale také zde byla k vidění kompletní sbírka surového i opracovaného
vřídlovce, ktrerá čítala na padesát druhů. David Knoll dělal svým výrobkům reklamu i mimo české
území, na různých zahraničních výstavách. Jeho firma zanikla někdy v šedesátých letech 19. století.
Koncem 19. století přišel neznámý brusič kamenů na nápad nařezat vaječné skořápky na tenké
proužky, které se pak využívaly jako stonky listů a květin. Tato technika se velmi rychle rozšířila a
vzniklo značné množství květinových motivů. Nejlepší brusiči vřídlovce se tak odpoutali od
dosavadní představy přísně symetrického šperku a přešli k volné tvorbě. V této době se také
brusičství vřídlovce změnilo z pouhého řemesla na řemeslo umělecké.
K posledním brusičům vřídlovce v Karlových Varech patřil Franz Weigert. Pouze malou část jeho
výrobků, které zůstaly v majetku rodiny, se podařilo při odsunu roku 1946 propašovat do Německa.
Toto umělecké řemeslo již dnes bohužel zcela upadlo v zapomění.
3.2. TECHNIKA VÝROBY KARLOVARSKÉ MOZAIKY
Existovaly dva způsoby využití vřídlovce při výrobě upomínkových předmětů : karlovarská
mozaika a broušený vřídlovec. V případě mozaiky se jednalo o rozličné předměty vkusně a trvale
zdobené mozaikou ze vzácného vřídlovce. K tomuto účelu se používaly surové nebo leštěné kusy
vřídlovce, které byly zmenšeny na potřebnou velikost a seskládány do určeného vzoru a připevněny
na daný předmět, nebo se prodávaly samostatně jako vsazené drahokamy.
Velmi oblíbené byly vřídlovcové kazety, které umožňovaly vytváření plochých ornamentů.
Mozaika se skládá z až 20 různých druhů kamínků, kterým se říkalo figury. Každá z těchto figur
měla vlastní název. Existovaly například středové destičky, pro něž se používal pouze jednobarevný
mramor, černý nebo hnědý. Kromě toho se rozlišovali šneci, kapky, kostičky, sloupky, obloučky,
rohy, příložní plátky a spousta dalších figur. Tyto figury se vyráběly tak, že nejprve se kameny
roztloukly na kousky vhodné velikosti, poté přišly do brusky, přičemž se muselo předem
rozhodnout, jaká figura z nich má být vytvořena. Kámen se přitlačil na tenkou hranu kotouče
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brusky a písek, který kapal spolu s vodou mezi hranu kotouče a kámen, rozřezal kameny do
použitelné velikosti mezi 5 a 6 centimetry. Tyto menší kameny se dostaly na rovněž svislý rotující
brusný kámen, který byl poháněn ruční klikou a vytvořil z nich požadované figury. Toto broušení
trvalo často i několik dní. Když byly připraveny všechny figury, mohlo se přistoupit k pokládání.
Jako podložka většinou sloužila tabulková krycí břidlice, která byla potřena směsí kopálového laku
( pryskyřice značné tvrdosti a vysokým bodem tání ) a plavené křídy. Přesná velikost hotového
výrobku byla zakreslena na břidlici a podle ní se musel řídit ornament i velikost použitých figur.
Místa, která nebyla zahrnuta do ornamentu, se vyplňovala mramorem a to celé se potom položilo na
kamna, aby lepidlo zaschlo a ornament se už nemohl pohnout. Přesto vznikala volná místa mezi
kamínky, proto se celé dílo muselo přelakovat šelakem a ještě jednou nahřát, aby tekutý šelak
pronikl do všech mezírek. Další výrobní krok, tzv. strhávání, teprve dodal ušpiněnému a hrbolatému
výrobku jeho konečnou podobu. Svou pevnost musel výrobek osvědčit na velké kovové desce, která
se nožním pohonem dostala do horizontálního pohybu , byla posypána pískem a navlhčena. Díky
silnému tlaku se odstranil šelak i všechny nerovnosti kamene a takto opracovaný výrobek už
vyhlížel pěkně čistě. Bohužel se také stávalo, že při strhávání byl stržen celý motiv a výrobek byl
zničen. U větších děl bylo zapotřebí ještě tzv. zabroušení, což byla také poměrně náročná práce. Při
skládání byla potřebná velikost zakreslená na břidlici, během pracovního procesu se ale nemohla
úplně přesně zachovat. Také zamýšlený výřez na předmětu, který měl být mozaikou zdoben, se kus
od kusu lišil. Každá předloha se proto musela přizpůsobit svému předmětu, a to tím způsobem, že
se do odpovídající velikosti zabrousila už hotová mozaika pomocí již zmíněného brusného kamene.
Nakonec se ještě vybrousila malá fasetka, aby se mozaika dala snadněji zvednout. Pokud se stalo,
že se na již hotovém výrobku ještě objevila nevyplněná místa, byla odstraněna vypálením za
pomocí hranatého železného rydla a šelaku. Přebytečný šelak se potom obrousil pemzou.
V této fázi se již mohl výrobek leštit politurou, která se skládala z vitriolu a triplové leštící hlinky a
nanášela se na celou plochu mozaiky, aby bylo dosaženo vysokého lesku. Každý kamínek byl tak
dobře rozeznatelný a výrobek získal svůj konečný vzhled. V posledním kroku se vřídlovcové
mozaiky nalepily do jejich obrub. K tomu se používala směs kostního klihu , kopálového laku a
plavené křídy, která zajistila dlouhou trvanlivost nalepeného motivu. Vřídlovec se přitom nelepil jen
na dřevo, ale stále častěji také na kov. Po zaschnutí lepidla a vyčištění celého předmětu byl suvenýr
konečně dokončen.8
Využívala se také výhradně neopracovaná surovina. Na trh se také dostávaly kameny, které měly
vybroušenou a vyleštěnou pouze jednu plochu, zatímco ostatní strany zůstaly v surovém stavu.
3.3. BARVY VŘÍDLOVCE
Zvláštní půvab broušeného a leštěného kousku vřídlovce spočívá nejen v jeho řezu, ale také v jeho
barevných variacích. Jeho barevná paleta sahá od bezbarvé průsvitné přes hedvábně lesklé,
sněhobílé, mléčně bílé, béžové, světle žluté, modrošedé, okrové, oranžové, růžové, cihlově červené,
hnědočervené, světle hnědé, tmavě hnědé až do bledě modrošedé, tmavošedé a černé barvy.
Za žlutými, červenými a hnědými smíšenými barvami stojí prvek železa. Jsou zde zastoupena dvě
nejčastější minerální barviva, „krvavý kámen“, tedy hematit ( červená ) a „hnědá železná ruda“ tedy
limonit, směs dvou druhů minerálů goethit a lepidokrokit ( žlutohnědé barvy ). Pro intenzitu
zbarvení je přitom rozhodující velikost zrna částic minerálu a jeho množství ve vřídlovci. Teprve při
velikosti zrna pod setinu milimetru se stávají průsvitnými a rozvíjí se jejich plná vlastní barva. Čím
je hustší a hrubší struktura zrn těchto barviv, tím tmavší a neprůhlednější budou jejich barvy. Jde-li
oproti tomu o nepatrnou částici, která je rozložena ve hmotě vřídlovce s poměrně velkými
vzdálenostmi jedna od druhé, bude výsledná barva vřídlovce jemně růžová z intenzivně cihlověčerveného hematitu, a jemně oranžová nebo žlutá barva z intenzivně tmavohnědé železné rudy.
Nadzemní vrstvy vřídlovcového sintru jsou vždy okrově žluté a okrově hnědé, tedy zbarvené
hydroxidy železa. Podzemní vrstvy vřídlovce jsou naproti tomu převážně cihlově červené, tedy
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zbarvené hematitem. Pokud v příčném řezu vřídlovcem nalezneme střídání těchto barev, je to
důsledek změny v přísunu železa a kyslíku.
3.4. DRUHY KAMENŮ VE ZBOŽÍ Z KARLOVARSKÉ MOZAIKY
Nápadný cizí materiál v karlovarských mozaikách je malachit. Na základě jeho sytosti se jako
zelená barva objevuje v přibližně 75 % všech výrobků z vřídlovce. Typické, většinou jemně
vláknité pruhované malachitové kousky pocházejí pravděpodobně z Uralu.
Téměř bez výjimky jsou všechny další druhy hornin používané mimo vřídlovce do mozaikových
desek z kalcitu nebo dolomitu. Povrchové vrstvy horniny jsou většinou překryty slabou vrstvou
laku, mohou být neurčeného kalcit-dolomitového poměru. V každém případě převládá jako hlavní
složka kalcit. Nejčastěji je to hustý, mnohobarevný vápenec, který byl dříve všeobecně označován
pro jeho dobrou leštitelnost jako „mramor“.
Statistika použití cizích druhů hornin :
1. Malachit – zelený, modrozelený – 75 %
2. Vápenec – černý – jako deska díla – 54 %
– jako úlomky matrice – 61 %
3. Vápenec – světle béžový, béžově šedý, béžově žlutý – 40 %
4. Vápenec – šedý, hnědý, červeně fialový – 10 %
5. Vápenec – barvy masa, bíle, hnědě, červeně skvrnitý – 10 %
6. Vápenec – hnědě červený, bíle, šedě, červeně skvrnitý – 3 %
7. Vápenec – hnědě červený, bíle, šedě, červeně flekatý – 2 %
8. Vápenec – bíle, šedě flekatý – 1 %
9. Mramor – bíle, světle šedé – 2 % 9
Všechny v mozaikách pečlivě vzájemně sladěné druhy minerálů a hornin jsou velice působivé , jak
barvami, tvary, vzory a kreativitou materiálu, tak také tím, že ukazují obratnost a šetrnost
karlovarských brusičů vřídlovce. Žádné jiné lázně ve světě nemají reklamní prostředky v tak
pozoruhodném provedení. Každý jednotlivý kus je unikátem.
3.5. ROZMANITOST ZBOŽÍ Z MOZAIKY
Největší část z dochovaných sbírek karlovarské mozaiky tvoří dřevěné krabičky k uchování
nejrůznějších předmětů, jako jsou rukavice, šperky, známky, šitíčko apod. Krabičky mají různou
velikost a tvar. Většina z nich je vykládána vřídelním kamenem pouze na víku, u některých můžeme
najít vykládání i na čtyřech postranních stěnách. Nákladně zhotovené krabičky mají kromě toho
ještě vykládání z perleti, kovu nebo dřeva. Hrany jsou často olemovány kovovými lištami. Mnoho z
nich je opatřena zámkem, jiné mají západku. Také náboženské předměty byly velmi oblíbené, o
čemž svědčí značný počet různě velkých podstavců pod kříže, přívěsků ve tvaru kříže a růženců.
Oblíbeným dárkem byly také psací potřeby, např. krabička na pera s násadkami, kalamáře,
pečetidla, kolébka s pijákem, těžítka na dopisy, pravítka, nože na otvírání dopisů a malé krabičky
částečně z kovu a s přihrádkami na známky. Dokonce i malá automatická tužka s vysunovací tuhou
a kroužkem na zavěšení na kalendář a malý cestovní kalamář. Další část sbírek tvoří kuřácké
potřeby, jako tabatěrky, zapalovače, obaly na krabičky od zápalek, cigaretové špičky, krabičky na
šňupací tabák, popelníky, ukrajovače doutníků a pouzdra na doutníky.
Rovněž se vyrábělo mnoho předmětů, které mohly být upotřebeny v domácnosti nebo sloužily
jednoduše pro ozdobu : kroužky na ubrousky, příbory na saláty, zátky, vidličky, lopatičky na dorty
atd. Dále pak hrací kameny, malé krabičky s dominem, stojan ve tvaru lyry, krabičky na dopisy či
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poznámky, které se mohli pověsit na stěnu, teploměr v krabičce vhodný na cesty, držák na pletací
jehlice, nádoby na šicí jehly, hříbky a šitíčka na cesty.
Karlovarská paleta výrobků zahrnovala také toaletní potřeby. Existují dózičky ze skla, porcelánu a
kovu, všechny s mozaikou na víčkách. Dále pak krabičky na krémy, líčidla, pudr a tablety. Téměř
vždy mají na spodní straně víka zrcátko. Existovaly rovněž různé předměty určené na vycházky
např. kapesní nože, deštníky ( s vykládáním na rukojeti ), přívěšky na klíče, svorky na papírové
bankovky, pouzdra na navštívenky, ale také háčky na šněrovačky a boty i kartáče na vlasy,
klobouky a šaty. Velkou část sbírek karlovarských suvenýrů tvoří pouzdra určená k nejrůznějším
účelům, stejně jako peněženky.
Velmi oblíbené byly samozřejmě šperky, což můžeme posoudit z jejich různorodosti. Existuje
mnoho přívěšků v různých tvarech a velikostech ( také jako napodobeniny karlovarských pohárků ),
brože a medailonky, manžetové knoflíky ( např. ve tvaru džbánu na pivo ), špendlíky do kravat,
náramky, prstýnky a náušnice. Výroba některých šperků byla velmi nákladná, na olemování byly
používány nejrůznější kovy, vzácně také zlato. Některé mají navíc olemování z granátu, často se ale
jednalo o skleněné imitace. Hodně byly také používány email, slonovina, štras a perleť, ale i
benátské sklářské práce. Zadní strana medailonků byla někdy vyrobena z pěkně zbarvené achátové
destičky.
Většina zboží z karlovarské mozaiky byla také opatřena různými nápisy. „Karlsbad“, „Marienbad“ a
„Franzensbad“ jsou samozřejmě nejčastěji vyskytující se jména, přičemž „Karlsbad“ stojí jasně na
prvním místě. Častý je dále nápis „Giesshübl“ ( Lázně Kyselka ). Stejně tak se užívaly české názvy
„Karlovy Vary“, „Mariánské Lázně“ a „Františkovy Lázně“. Raritou je výskyt nápisu „Ischl“ ( lázně
Bad Ischl v Horním Rakousku ), který se vyskytuje pouze na několika málo kouscích. Nejspíše se
také v jiných lázeňských městech pokoušeli prosadit karlovarskou mozaiku. Vedle toho existuje
také gravírování soukromého rázu. Některé předměty mají vyrytá jména, monogramy atd.
I druhy písma jsou velmi rozdílné. Zastoupena jsou všechna písma, od zcela jednoduchého, až po
velmi zdobná, stejně tak jako různé způsoby psaní slov Karlovy Vary : jak „Karlsbad“, tak i
„Carlsbad“. Protože se ale všechny tyto druhy písma a způsoby psaní časově překrývají, nelze z
toho odvozovat datum výroby předmětu.
3.6. ORNAMENTIKA VŘÍDLOVCOVÝCH MOZAIK NA KARLOVARSKÝCH SKŘÍŇKÁCH
Historismus 19. století byl ovlivněn marným hledáním stylu. Místo toho docházelo v krátkých
časových úsecích ke změně stylu slohů přejatých z dřívějších staletích. Vliv slohové rozmanitosti
lze pozorovat i u ornamentů vřídelních mozaik ještě ve 20. století. Brusiči vřídelního kamene si ale
našli u ornamentů jejich mozaik svou vlastní originalitu. Podařilo se jim vytvořit design, který byl
zcela přizpůsoben jejich kamennému materiálu a jejich řemeslnickým schopnostem. Jejich
ornamentální formy se však nelíbily akademické vrchnosti ve Vídni. Karlovarští brusiči ovšem
setrvali na svém individuálním a vkusu hostů přizpůsobeném tvůrčím stylu a tak lze hovořit o
jedinečnosti tohoto karlovarského řemesla.
Ornament označuje dekorativní motiv skládající se z jednotlivých částí. Karlovarské skříňky
disponují relativně velkými formáty mozaikových polí a co do počtu tvoří největší kategorii
mozaikového sortimentu. Hlavní uměleckou formou těchto mozaik je konstruovatelný, geometrický
a většinou stylizovaný rostlinný ornament.
Většina mozaik je složena z průměrně 50 až 60 broušených kamenů a neznámého množství
nepravidelných zlomků tmavé výplně. Mozaiky výjimečně velkých skříněk obsahují až 300
jednotlivých brusičských forem. Přesnost vybroušených figur se pohybuje většinou v oblasti desetin
milimetru. Jen několik málo exemplářů vykazuje pouhým okem viditelné chyby a nepřesnosti, které
souvisí se způsobem broušení na vertikálním kovovém kotouči. Ty nejmenší samostatné figury,
většinou kruhovité destičky, měří pouze 1,5 milimetru v průměru. Různorodost jednotlivých
výbrusů se dá jen velmi těžko zprostředkovat, používaly se např. trojúhelníky a kvadranty jako
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rohové kusy ( nepravidelné, vroubkované, složené ), rozety ve formě spojených šišek, kapek,
kosočtverců, oddělené, zčásti vroubkované segmenty kruhu. Dále potom kruhové tvary jako kruh,
půlkruh, tažený půlkruh, kvadrant, čočka, ovál, poloovál, řapíky, stonky s květy, zakládací desky;
mnohé formy s kulatými nebo hranatými vroubky. Také trojúhelníky, čtverce, kosočtverce,
lichoběžníky, velmi řídce hvězdy, květní kalichy, zvony, talíře, mísy, káči, kapky, šneci, srdčité
formy atd. - formy často s vroubky, listy s řídce povrchovými rytinami.
Mozaika je obvykle seskládaná v souhře jejího okrajového vzoru a středového pole. Vzájemným
přiřazováním obloukových destiček do okraje mozaiky vzniká dalo by se říci „negativ“
hvězdicového středového pole. Výplň rohů malými trojúhelníky v kombinaci se šikmo vloženými
pásy ze světle hnědého ( béžového ), tmavě hnědého a bílého vřídlovce bylo dosaženo neobyčejně
působivého kontrastu. Aby se zvýšil umělecký účinek mozaiky, docházelo také ke zdobení
pásovými rámy broušenými formami. Vedle jednoduchých rovnoběžných špalíčků se používaly
např. tyčinky z perel či vaječných skořápek pro decentní tónování rámu.
Za zvláštní můžeme pokládat kazety, které jsou plně obloženy obdélníkovými destičkami z
karlovarského vřídlovce, na kterých se především uplatňuje různobarevné pásování mramorového
efektu. Vyztužení okraje kazety bylo v tomto případě nepřípustné.
Jednoduchou souhru nacházíme u krabiček, které jsou ze všech stran zdobeny nebroušeným
vřídlovcem a pizolitem. Ornamenty působí dojmem primitivních vzorů. Byly zhotovovány také
krabičky vykládané zcela volným způsobem, bez jakékoliv snahy o systematičnost, surovým
vřídlovcem a pizolitem. Někdy se v této pestré směsi nacházejí i šnečí ulity. Tyto exempláře dnes
patří k raritním kouskům ve sbírkách nebo v obchodech se starožitnostmi.
Při zhotovování mozaiky nehrála roli pouze technika broušení, ale také velikost barevné škály
materiálu, který měl brusič k dispozici. Bylo tedy potřeba dbát na formu, strukturu, a především
barevnost vřídlovce. Vhodná volba barevného tónu a kontrastu jednotlivých ornamentů znatelně
zvyšovala účinek mozaiky. Barevného oživení bylo dosaženo rovněž použitím kousků malachitu .
Místo jemně broušených tyčinek se pro stylizované květinové motivy začaly na konci 19. století
používat jemně řezané proužky vaječné skořápky.
V podstatě je každý jednotlivý kamínek z mozaiky svou formou, velikostí a materiálem svého
druhu unikát. To platí dvojnásob v případě celé mozaiky. Žádná kazeta není podobná jiné. I kdyby
člověk nastudoval stovky exemplářů těchto kazet, při každém dalším setkání objeví novou kreaci.
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3.7. ŠPERKY S KARLOVARSKÝM VŘÍDELNÍM KAMENEM
V 2. polovině 19. století se staly šperky osazené karlovarským vřídelním kamenem velmi
oblíbeným suvenýrem, který byl vyráběn až do vypuknutí 2. světové války. Šperky patří ke zboží z
karlovarské mozaiky, tedy k výrobkům, které jsou kameny pouze osazeny. Nejedná se ovšem o
mozaiku v pravém slova smyslu, ale o tzv. pietra dura-práci. Při této technice se vyřezané kameny
silueticky spojují pomocí pryskyřicového tmelu nebo podobné látky ( v našem případě šelaku ) tak,
že nejsou pozorovatelné žádné mezery ani spáry.
Jestliže se pokusíme uspořádat kousky dle ornamentaliky mozaikových prací, lze na první pohled
rozpoznat geometrické a květinové motivy, které jsou částečně opatřeny písemnými pásky, které
mohly sloužit jako symetrická osa. Také se zachovalo několik málo kusů, které mají velké kameny,
jež jsou obklopeny hrachovci ( pizolity ) připomínajícími šňůru perel. Od 70. let 19. století jsou
ještě k nalezení na karlovarských špercích. Jejich výskyt je vedle obruby cennou pomocí při
datování šperku.
Mnoho ze zachovalých kusů šperků vzbuzuje pozornost díky vzácné obrubě. Mozaikové desky byly
olemovány entouragem, tzn. věncem z broušeného leštěného kamene. Mohou se vyskytovat jak
bezbarvé, červené nebo zelené kameny ze skla, ve vzácném případě ale také granáty.
Většina šperků nebyla vyrobena z drahého kovu, ale z náhradních materiálů jako jsou mosaz nebo
nikl. Pro nákladné rámování se používá také kost a perleť. Tyto materiály měly tehdy takový velký
úspěch nejen proto, že šperk z neušlechtilého materiálu byl samozřejmě cenově výhodnější, ale také
proto, že šperk z drahého materiálu mohly nosit pouze provdané ženy.
Velice pestrobarevné jsou mozaiky vřídelních kamenů v obrubách s millefioridekorem, které
vznikly někdy ke konci 19. století a většinou mají formu hvězdy.
3.8. KARLOVARSKÝ VŘÍDELNÍ KÁMEN NA POHLEDNICÍCH
Na konci 19. století, kdy ještě nebyl k dispozici telefon, rozhlas ani televize, rostla poptávka po
dostupném komunikačním prostředku. 1. října 1869 zavedla Rakouská správa pošt cenově
dostupnější variantu dopisu, a to korespondenční lístek. Z toho se postupně vyvinula pohlednice,
respektive poštovní lístek, která si okamžitě získala oblibu díky tomu, že dokázala informaci lákavě
doplnit obrázkem. Mimo to se také stala důležitým nosičem reklamy.
Všechny karlovarské pohlednice s motivem vřídelního kamene byly tištěny smíšenou technikou. To
znamená, že byly kombinovány dva různé tiskařské postupy na jednu pohlednici. Uprostřed je
znázorněn buď veršovaný text nebo černo-bílá fotografie. Mnohobarevné řešení tisku rámečku
prováděné na jednobarevných tiskařských strojích kladlo vysoké nároky na přípravu výroby.
Realizace pak byla nejen náročná a zdlouhavá, ale také velmi drahá. Výrobní náklady byly pěti až
šestinásobně vyšší oproti světlotiskovému provedení. Motiv karlovarské mozaiky vyžadoval
mnohobarevný tisk. K tomu musel být zhotoven otisk všech požadovaných barev na jednotlivé
desky ( kovolisty ). Zjištěných barev bylo celkem deset, jedenáctá barva – zlatá metalíza nebyla
přímou součástí vzorníku vřídelního kamene, ale sloužila u celé řady pohlednic s motivem
vřídelního kamene jako vnější zlatý rámeček. Díky takovému množství barev se vřídelní pohlednice
z Karlových Varů řadí k těm nejkrásnějším tiskovinám v dějinách pohlednice.
Charakteristické struktury mozaiky na pohlednicích jsou v podstatě odvozeny od původních vzorů
vřídlovcových intarzií. Srovnání mezi tištěnými motivy pohlednice a původní mozaikou skříňky z
vřídelního kamene vykazují velkou podobnost.
Většina pohlednic s motivem vřídelního kamene pochází z Endresova uměleckého institutu v
Novém Jičíně. První se dostaly do oběhu někdy kolem roku 1901. Celkem bylo vyrobeno 22 variant
a motivů pohlednic s karlovarským vřídlovcem.
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Závěr
Na závěr své práce bych chtěla poukázat na to, jakou hlubokou úctu dnes vzbuzuje neopakovatelné
zpracování vřídlovcové mozaiky. U každého takového výrobku člověk cítí, s jakou láskou ke
každému detailu, chutí a vytrvalostí byl tento vzácný nerost broušen a vkládán do jedinečného
obrazce. Všechny generace brusičů si zaslouží velké uznání za obrovské výkony, které za nevelkou
mzdu dokázali vytvořit.
V současné době není možné obnovit tradici tohoto řemesla z několika důvodů. Vřídlovec je dnes
už příliš vzácným materiálem a při dnešních poměrech by se ceny takto vyráběných suvenýrů
vyšplhaly do astronomické výše. Ale co je nejdůležitější, dnes už neexistuje nikdo „znalý věci“, kdo
by své potomky mohl tomuto řemeslu naučit. Proto se v budoucnu sotva najde někdo, kdo by se
dokázal postarat o obnovu tradice tohoto karlovarského řemesla.
Charakter vyráběných předmětů se po 2. světové válce zcela změnil. Základem šperků a
upomínkových předmětů již nebyla vřídlovcová mozaika, ale místo toho se začaly brousit předměty
z jednoho kusu vřídlovce tak, aby vynikla jeho kresba a struktura kamene. Byly to především
přívěsky, brože, těžítka, popelníky, dózy, vázičky, fotostojánky, podstavce na karlovarské růže apod.
Jednotlivé kusy se někdy přizdobovaly kovovými komponenty, nejčastěji kamzíkem, symbolem
Karlových Varů, nebo destičkou s nápisem „KARLOVY VARY“. Z dnešního pohledu možná
působí některé tyto předměty kýčovitě, nicméně v obchodech byly velmi žádané. Také proto, že se
prodávaly velmi lacino, mohl si je koupit každý návštěvník lázeňského města.
V současné době lze pouze v několika málo obchodech spatřit jednoduché výrobky z vřídlovce.
Jsou to přívěsky, brože, náušnice, těžítka, svícny, geometrické objekty jako např. koule, kostky a
pyramidy, či vzorky leštěného vřídlovce a surového hrachovce v papírových kazetách.
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