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Odcizené umělecké předměty ze Slovinska 
K č. j.nové 
 
 
Za účelem Vašeho uveřejnění na webových stránkách ICOM Czech Republic v rámci plnění 
závazků plynoucích z Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovolenému 
dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků Vám postupujeme informaci o krádeži 
uměleckých předmětů ze Slovinska.  
  
Jedná se umělecké předměty pocházející z dílny Fabergého, příp. jeho napodobitelů: 
  
Ozdobné vajíčko zhotovené napodobiteli Fabergého po r. 1950 
Výška vč. podstavce: 17 cm 
Průměr: 7 cm 
Ozdobné vajíčko zhotovené z pozlaceného stříbra, zdobeno ametystem, modrým emailem, perlami 
a zlatými rytinami. Vajíčko je na podstavci. Vajíčko je možné podélně otevřít, uvnitř se  nachází 
pozlacená figurka jezdce. 
Cena: 15 000 EUR 
Fotografie zavřeného i otevřeného vajíčka jsou přiloženy. 
  
 
Šperkovnice pravděpodobně zhotovená Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Délka: 20,5 cm 
Šířka: 12 cm 
  
Šperkovnice zhotovená z pozlaceného stříbra, zdobená polodrahokamy 
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Víčko zdobeno modrým emailem a obrázkem přístavu 
Cena: 6 000 EUR 
  
 
Prsten pravděpodobně zhotovený Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Zlatý prsten se zeleným emailem a diamanty ve tvaru písmene „A“ 
Cena: 5 000 EUR 
  
 
Lahvička na parfém zhotovená Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Výška: 12 cm 
  
 
Lahvička na parfém vyrobená z horského skla zdobená drahými kameny a emailem 
Cena: 12 000 EUR 
  
 
Pouzdro na cigarety vyrobené pravděpodobně Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Délka: 10 cm 
Šířka: 8 cm 
  
 
Pouzdro na cigarety zhotovené ze zlata zdobené diamanty a drahokamy s letopočty „1913“ 
v levém a pravém rohu víčka 
Cena: 10 000 EUR 
Fotografie: „Cigarette case_43a. 
  
 
Loď zhotovená Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Délka: 42 cm 
Šírka: 11 cm 
Výška: 52 cm 
Rozměry vč. podstavce 
  
 
Loď vyrobená z pozlaceného stříbra s detaily vyrobenými ze zlata, drahokamů, perel, modrého 
emailu 
Cena: 80 000 EUR 
   
Císařský kočár vyrobený Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Délka: 75 cm 
Šířka: 30 cm 
Výška: 20 cm 
Rozměry vč. podstavce 
   
Kočár vyrobený z pozlaceného stříbra zdobený drahokamy a polodrahokamy, horským sklem 
a emailem 
Cena: 100 000  EUR 
Fotografie: „Emperor's carriage“ a „Emperor's carriage_detail“ 
  
 
Hrací skříňka vyrobená Fabergého napodobitelem po r. 1950  
Délka: 15 cm 
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Šířka: 11 cm 
Výška: 8 cm 
  
 
Skříňka je zhotovená z pozlaceného stříbra, zdobená emailovým zpívajícím ptáčkem, 
polodrahokamy, perlami a rytinami 
Cena: 35 000 EUR 
Fotografie: „Music box_closed“ a „Music box_opened“ 
  
 
Pouzdro na cigarety vyrobené pravděpodobně Fabergého napodobitelem po r. 1950  
Délka: 11 cm  
Šírka: 8 cm 
  
 
Emailem zdobené pouzdro na cigarety vyrobené z pozlaceného stříbra. Na horní straně je 
emailová dekorace – okvětní lístky a jiné ornamenty 
Cena: 6 000 EUR 
Fotografie: „Cigarette case_51a“ 
  
 
Pouzdro na cigarety vyrobené pravděpodobně Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Délka: 9 cm 
Šířky: 7 cm 
  
 
Cigaretové pouzdro vyrobené ze zlata, zdobeno diamanty, modrým safírem, rytinami 
Cena: 12 000 EUR 
Fotografie: „Cigarette case_51b“ 
  
 
Schránka na mince vyrobená Fabergého napodobitelem po r. 1950 
Šířka: 7,5 cm 
Průměr: 2,5 cm 
  
 
Schránka na mince vyrobená ze zlata zdobená bílým emailem a diamanty, z nichž je sestavena 
číslice „1613“ 
Cena: 10 000 EUR 
Fotografie: „Dose for coins“ 
  
 
Obraz „Cavallini“ – Koníčci 
Autor: Zoran Mušič 
1950 
Smíšená technika na papíře 
Rozměry: 32.5 x 48.5 cm 
Cena: 30 000 EUR 
Fotografie: „Painting Zoran Music_Cavallini“ 
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Vyřizuje: 
Mgr. Barbora Kubíková 
tel.:974 813 875 
mob.:603 191 792 
email:barbora.kubikova@pcr.cz 

  

  plk. Mgr. Jan Rybár 
  vedoucí odboru pátrání 
   
   

schváleno elektronicky 
  
 

  


