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Abstrakt 

Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na zlaté klenoty ve tvaru velikonočních vajec, 

kterým se říká Fabergého vejce. Nejdříve Vás seznámím s historií vzniku těchto klenotů a se 

zlatníky, kteří vejce vymysleli a pak následně vytvořili. Ve druhé části si můžete přečíst o 

současných majitelích Fabergého vajec a různé zajímavosti s vejci spojené. 

Práce je doplněna fotografiemi slavných Fabergého vajec a také slovníčkem některých 

odborných nebo méně známých slov. 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

Meine Arbeit behandelt Goldjuwelen. Die heißen Faberges Eiern. In meiner Arbeit könnt ihr über 

die Geschichte des Schmucks lesen. Ihr könnt über Goldschmiede lesen, die die Eier aus Gold, 

Edelsteinen, Elfenbein und Perlen gemacht haben. Ihr könnt die aktuellen Besitzer dieser 

wertvollen Juwelen kennenlernen. In meiner Arbeit könnt ihr die Fotografien von Faberges Eiern 

und ein interpretierendes Glossar finden. 

 

 

 

 

Aннотация 

В моём последнем реферате, я сосредоточилась на ювелирных произведения искусства в 

форме пасхальных яиц, знаменитого русско-немецкого происхождения, ювелира Карла 

Фаберже. 

В начале я расскажу вам историю этих драгоценностей и ювелиров, которые их создали. Во 

второй части вы сможете узнать о современных владельцах Яиц Фаберже, а также о 

историях связанных с этими драгоценностями. В моей работе вы найдёте фотографии 

знаменитых Яиц Фаберже, а также словарь некоторых профессиональных терминов, или 

мало известных слов. 
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1 Úvod 

 
Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala ruský národní klenot Fabergého vejce. V této 

práci se dozvíte o vzniku těchto vajec, pro koho tyto klenoty byly vyráběny a za jakým účelem. 

Také kde je dnes můžeme naleznout. Ve své práci mám také Fabergého kuriozity a zajímavosti. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mi o Fabergého vejcích vyprávěl můj dědeček. Mé 

mamince koupil jako dárek dvě napodobeniny – šperky. Tak se mi zalíbily, že když jsme si měli 

vybrat téma, na které chceme psát závěrečnou práci, měla jsem hned jasnou volbu.  

Cílem mé práce je, aby se o tomto krásném klenotu dozvěděli i ostatní lidé, protože v naší 

společnosti si stále nenašel své místo. 
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2 Historie vzniku 

2.1 Co je Fabergého vejce 

Fabergého vejce jsou zlaté klenoty ve tvaru velikonočního vejce, které vytvořil ruský zlatník 

a klenotník Carl Peter Fabergé. 

Kořeny historie Fabergého klenotnických vajíček sahají hluboko do minulosti. Jejich vznik 

souvisí s tradicí ruské pravoslavné církve – zdobením vajíček na Velikonoce, kdy se jimi Rusové 

navzájem obdarovávají a vyměňují si tři polibky. 

Slovní spojení „Vejce Fabergé“ se stalo především synonymem nádhery a symbolem 

bohatství klenotů ruského carského dvora a předrevolučního Ruska. Kromě toho také obecně 

výrazem pro druh klenotů v podobě vajec s překvapením uvnitř. Práce na jediném klenotu, včetně 

návrhů, výběru materiálu i provedení, trvala celý rok. Zejména recepturu na výrobu emailů
1
, které 

dodávaly Fabergéovým výrobkům typický vzhled, zlatník střežil jako oko v hlavě. 

Odhaduje se, že se jich vyrobilo kolem 70, dodnes je jich dochovaných jen asi 43 exemplářů.  

 

2.2 Carská rodina – „carská velikonoční vejce“ 

Jen 52 vajec si objednala carská rodina. 

První vejce zadal roku 1885 car Alexandr III. jako dar pro svou ženu, carevnu Marii 

Fjodorovnu k 20. výročí jejich zasnoubení. Klenotník tento úkol splnil s fantazií: uvnitř zlatého 

emailového vejce seděla na vejcích maličká slepička.  Dárek carskou choť tak nadchl, že od té 

doby dostávali členové carské rodiny podobné klenoty každý rok o Velikonocích až do carovy 

smrti.  

 

Obr. 1 – První Fabergého vejce 
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Roku 1890 se tehdejší dvaadvacetiletý carevič Mikuláš Alexandrovič, pozdější car Mikuláš 

II., vydal na studijní cestu kolem světa na křižníku Azov. Na památku této události Fabergé vyrobil 

vajíčko z tmavě zeleného jaspisu, uvnitř kterého se po otevření nacházela věrná zmenšenina této 

lodi.  

 

Obr. 2 – Památka na Azov 

 

Po smrti svého otce v tradici pokračoval jeho syn Mikuláš II., ten obdarovával jak svou 

matku, tak i svou ženu. Každé další vejce bylo pro obdarovaného překvapením.  

Dalším úžasným kouskem je vejce, které bylo vytvořeno k patnáctiletému výročí 

Mikulášovy korunovace. Je to takové malé rodinné „fotoalbum“, ve kterém jsou kromě portrétů 

carské rodiny vyobrazeny v miniaturních rámečcích i nejdůležitější události jeho vlády. 

 

Obr. 3 – Vejce k patnáctiletému výročí Mikulášovy korunovace 
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Poslední dvě vejce už nebyla carské rodině předána, protože byla dodělána až po internaci
2
 a 

následné popravě. Tato tradice trvala až do roku 1917. 

 

2.3 Další prominentní zákazníci a majitelé 

Sedm vajec si objednal majitel sibiřských zlatých dolů Alexander Kelch z Moskvy. Krásná 

Barbara Kelchová byla jedinou ženou necarského původu, která tak vlastnila více než jedno vejce 

(včetně Jedlové šišky). 

 

Obr. 4 – Modré vejce Jedlová šiška 

 

 Kelchovi byli svého času považováni za nejzamilovanější pár v Evropě. Idyla náhle skončila 

v roce 1904, údajně kvůli nevěře. Barbara si tak odvezla jen to nejnutnější a nejcennější, co měla, 

včetně sedmi Fabergého vajec, odcestovala do Paříže a už nikdy se na Sibiř nevrátila. 

Po jednom vejci koupili mj. anglická vévodkyně z Marlborough, ruský kníže Jusupov, bankéř 

Rothschild a petrolejářský magnát švédského původu Emmanuel Nobel. 

Brzy po roce 1917 byl větší počet Fabergého vajec z carských a jiných sbírek odvezen 

z Ruska. V roce 1927 bylo několik vajec z finančních důvodů na Stalinův příkaz prodáno do ciziny 

a dostalo se do majetku soukromých osob. 
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3 Zlatá vejce – zlaté ruce 

Fabergého vejce jsou (až na výjimku – „Vojenské ocelové vejce“) zhotovena zásadně ze zlata, 

drahých kamenů nejvyšší gemologické kvality
3
 a jiných drahocenných materiálů (slonovina, 

perleť) s využitím technik pestrobarevného opakního
4
 či translucidního

5
 emailu a gravírování

6
.  

 

Obr. 5 – Vojenské ocelové vejce 

 

Originální vejce mají tzv. ruský imperiální standard pro zlato ryzosti (ryzost 56 zolotniků – 

583/1000), který slouží k rozpoznávání neobratných padělků. Každé z vajec je otevírací a každé 

skrývá jiné překvapení. Některá jsou pojízdná na kolečkách, jiná se dají rozebrat, jedno v sobě 

ukrývá lokomotivu, několik jich má vyklápěcí stojánky na portrétní miniatury členů rodiny cara 

Mikuláše II. Některá vejce v sobě skrývají důmyslný mechanismus pro pohyb, figurku nebo stavbu. 

Pro svou vysokou uměleckou hodnotu, špičkovou kvalitu výroby, důmyslné technické řešení a 

vysokou cenu použitých materiálů patří tato šperková vejce k nejvzácnějším klenotům na světě a 

dodnes jsou celosvětově uznávána jako symbol klenotnického umění doby historismu a 

synonymum luxusu. 

 

3.1 Carl Peter Fabergé 

Rodinný původ Petera Carla Fabergé byl velmi pestrý; matka pocházela z Dánska a otec byl 

baltský Němec. Fabergé se narodil 30. května 1846 v Petrohradě, kde jeho otec provozoval 

klenotnictví. Rodina se roku 1860 přestěhovala do Drážďan, aby se o deset let později vrátila do 
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Petrohradu, kde mladý Fabergé – nejslavnější petrohradský zlatník – v roce 1872 převzal 

zlatnickou dílnu, kterou založil jeho otec Gustav Fabergé. V roce 1885 se stal Fabergé  dvorním 

klenotníkem cara Alexandra III.  

Se svou rodinou a spolupracovníky vyráběl umělecké a zlatnické předměty pro evropskou 

šlechtu. Roku 1897 byl Fabergému propůjčen švédským královským domem titul královského 

dvorního zlatníka. Jeho práce byla o tři roky později prezentována na světové výstavě v Paříži. 

Poté, co vypukla v Rusku Říjnová revoluce, prodal Fabergé firmu svým zaměstnancům a uprchl do 

zahraničí. Carl Peter Fabergé umřel 24. září 1920 v Lausanne ve frankofonní
7
části Švýcarska.  

Synové Eugène a Alexander obnovili po smrti zlatnickou výrobu. Současnost značky 

Fabergé se velmi liší od původního konceptu. Jeho potomkům chyběl Peterův geniální duch a bylo 

třeba najít někoho, kdo by ve slavné tradici pokračoval. Až v roce 1989 byla vybrána německá 

firma Victor Mayer se sídlem v Pforzheimu, která od Fabergého dědiců získala práva na 

pokračování v jeho díle. Nebyla to náhoda – vždyť klenotník Victor Mayer vystavoval své práce už 

na Světové výstavě v Paříži roku 1900 stejně jako mistr Fabergé. Roku 1900 tak spatřilo světlo 

světa první „moderní“ velikonoční vejce Fabergé. Dostal ho darem Michail Gorbačov u příležitosti 

získání Nobelovy ceny míru. 

Rodinné a firemní muzeum Fabergé sídlí v Baden-Badenu v Německu. 

Kdo hledal 30. 5. 2012 něco na Googlu, tomu se na titulní stránce objevilo logo v podobě 

Fabergého vajec, které v tento den připomínalo Fabergého 116. narozeniny.  

 

Obr. 6 – Logo Googlu ze dne 30. 5. 2012 

 

3.2 Zlatničtí mistři 

Peterovi Carlu Fabergému se podařilo do své dílny získat věhlasné zlatníky té doby. 

Fabergého firmě se vedlo a expandovala
8
 do Moskvy, Oděsy, Kyjeva a Londýna. Zaměstnávala 

stovky pracovníků, kteří se podíleli na speciálních zakázkách pro šlechtické rodiny, na výrobě 

klenotů a štrasové bižuterie
9
. Do roku 1917 dílna vyrobila na 300 000 výrobků. 
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Obr. 7 – Logo firmy Fabergé 

 

Nápady a výtvarné provedení některých vajec kromě Fabergého obstarávali tři zlatničtí 

mistři - Erik August Kollin, Michail Perchin a Henrik Wigström.  

 

3.2.1 Michail Jevlampijevič Perchin 

Michail Perchin se narodil 4. června 1860. Pocházel z rodiny ruského sedláka, narodil se ve 

vesnici Okulevskaja, v Petrozavodském újezdu a Oloněcké gubernii, což je hraniční území 

s Finskem. Byl vytipován jako umělecky talentované dítě. V 16 letech byl poslán do učení 

k neznámému zlatnickému mistrovi a poté do řemeslnické školy v Petrohradu. Roku 1884 složil 

mistrovskou zkoušku, oženil se a v roce 1885 byl zapsán jako člen zlatnického cechu v Petrohradu. 

Začínal ve zlatnické dílně Erika Kollina, který pracoval jako hlavní návrhář klenotnických unikátů 

pro firmu Fabergé. Roku 1886 Perchin zaujal jeho místo a stal se hlavním mistrem petrohradské 

pobočky firmy Fabergé, což mu dávalo postavení hlavního designéra firmy. Až do smrti 10. září 

1903 byl činný a patřil mezi čelné klenotníky Petrohradu.  

Jeho mimořádná kreativnost dávala stylovou charakteristiku i řemeslnou perfektnost 

výrobkům firmy Fabergé. V jeho dílně vznikala téměř všechna unikátní díla firmy. Byl návrhářem 

darů objednaných ke korunovaci cara Mikuláše II., mnoha velikonočních vajec Fabergého a také 

šperků stylu neorokoka. Zlatník Perchin je uváděn jako autor růžového Fabergého vejce společně 

s vejcem červeným, skrývajícím malou květinu.  
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Obr. 8 – Perchinovo vejce Jarní květy 

 

Zavedl do praxe typické Fabergého techniky. Dále zavedl typické kombinace materiálů 

(např. tříbarevné zlato) nebo kombinaci různobarevných neprůsvitných polodrahokamů 

v glyptice
10

, jež se užívala pro figurky zvířátek nebo květin. Jeho nástupcem ve firmě byl Hendrik 

Wigström. 

Vedle jmenovky firmy Fabergé a značky petrohradského probéře bývá vyražena jeho osobní 

puncovní značka
11

, monogram M.P azbukou v pravoúhlém štítku. 

 

3.3 Nové zlatnictví v Petrohradu 

V roce 2015 slavné zlatnictví v ruském Petrohradu začalo skoro po sto letech znovu vyrábět 

svůj nejslavnější produkt. Nové Fabergého vejce je vykládané perlami a jeho hodnota dosahuje 

dvou milionů dolarů, tedy přepočtu 50 milionů korun. Zájemci ho mohou vidět v katarském Dauhá, 

kde si ho už zřejmě předkoupil člen katarské královské rodiny.  

 

Obr. 9 – Perlové vejce 
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4 Současní majitelé 

4.1 Fabergé muzeum v Baden Badenu 

Jedná se o první muzeum ve světě, které bylo zcela zasvěceno práci zlatnické dílny Carla 

Fabergé. Majitelem exponátů ve Fabergé muzeu v Baden-Badenu je ruský miliardář Alexandr 

Ivanov. Údajně byl on tím anonymním kupcem, který získal Fabergého vejce ve dražbě roku 2007 

za neuvěřitelných 12,5 milionů eur. Ivanov je skutečný odborník a napsal o vejcích obsáhlá 

vědecká pojednání. Jakkoliv se na ně někdo dívá jako na hračky pro děti, tyto klenoty jsou 

skutečnou vědou a je v nich zakleto veliké umění a nesmírný kus lidské historie. 

V unikátní muzejní sbírce, čítající více než 700 exponátů, je představeno celé spektrum 

výrobků firmy Fabergé, od carských velikonočních vajec po díla z období první světové války. 

Fabergého muzeum bylo slavnostně otevřeno v květnu 2009. Dle Alexandra Ivanova bylo v rámci 

rekonstrukce muzea investováno 17 milionů eur, včetně speciálního zabezpečovacího systému, 

který stál jeden milion euro. 

 

4.2 Fabergého muzeum v Petrohradě 

První sbírku vajec i jiných Fabergého klenotů po 2. světové válce shromáždil americký 

tiskový magnát Malcolm S. Forbes. Po Forbesově smrti ji jeho dědicové nabídli do aukce a již 

v únoru 2004 ji koupil ruský oligarcha
12

 Viktor Vekselberg. Neváhal za ni utratit 120 milionů 

dolarů. Tak se tato sbírka stala nejatraktivnějšími exponáty Vekselbergem založeného Muzea 

Fabergé v Petrohradě. 

 

Obr. 10 – Růžové vejce 
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V současné době se zde nachází největší sbírka Fabergého díla. Muzeum je umístěno 

v historické budově Šuvalovského paláce na břehu řeky Fontanky. Kromě jedenácti Fabergého 

vajíček zde uvidíte i další práce tohoto klenotníka. Úžasná je třeba stříbrná souprava na punč, 

čajový set nebo zásobník na tužky se soškou Ivana Kality, středověkého velkoknížete 

moskevského. Většina těchto předmětů byla vytvořena Fabergém nebo jeho řemeslníky a patřila 

k osobním předmětům carské rodiny. 

 

4.3 Královské a státní pokladnice 

Kromě objektů ve Velselbergově majetku jsou historikům umění známi i další majitelé.  

Deset vajec je uloženo v klenotnici Moskevského kremlu (Oružejnaja palata) spolu se 

stříbrným carským pokladem, drahocennými ikonami
13

, carskými kočáry nebo třeba svatebními 

nebo korunovačními šaty Kateřiny Veliké. 

 

Obr. 11 – Vejce Transsibiřská magistrála 

 

Tři vejce jsou v uměleckých sbírkách britské královské rodiny (Royal Collection) 

v Londýně, kam se dostala jako dary Alexandře Dánské (v letech 1901 – 1910 britská královna), 

sestře Marie Fjodorovny, matky cara Mikuláše II. Na aukcích dosahují vajíčka cen v milionech 

dolarů. Navíc jako by v sobě při vší kráse nesla i dramatický osud rodiny, která se z nich kdysi 

tolik radovala. Však se také zámožní ruští oligarchové snaží dostat zpět do vlasti co nejvíce 

exemplářů. Jenže mezi vášnivé sběratele, kromě britské královny Alžběty, patří například i švédský 

král Carl Gustav nebo monacký kníže Albert II. A ti se svých unikátů vzdát nechtějí. Ani se není 

čemu divit. Stačí si letmo projít seznam: Diamantové mřížové vejce, Modré hadí hodinové vejce, 

Vejce pelikána, Vejce zimy, Ocelové vojenské vejce, Renesanční vejce… Už samotné názvy 
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vzbuzují zvědavost. Nádherná, bohatě propracovaná skutečnost však předčí nejodvážnější 

představy. 

 

 

Obr. 12 – Vejce pelikána 

 

 

Obr. 13 – Renesanční vejce 

 

4.4 Soukromí sběratelé 

Řada vajec z Forbesovy sbírky byla v posledních letech vydražena za vysoké částky v různých 

aukcích, zejména v londýnské aukční síni Sotheby´s. 
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Obr. 14 – Diamantové vejce (Majitel: Dorothy and Artie McFerrin) 

 

 

Obr. 15 – Rocaille vejce (Majitel: Dorothy and Artie McFerrin) 

 

5 Zajímavosti a kuriozity 

Roku 1902 vyrobila Fabergého dílna růžové vejce s motivem hodin pro bankéřskou a 

průmyslnickou rodinu Rothschildů. To se v roce 2007 vydražilo v londýnské aukční síni Christie´s 

za rekordní sumu blížící se 358 milionům korun.  
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Obr. 16 – Rothschildovo hodinové vejce 

 

*** 

Britský starožitník Kieran McCarthy koupil jedno Fabergého vejce na bleším trhu s vidinou 

výdělku několika stovek dolarů. Tento starožitný kousek plánoval prodat za zhruba 15 tisíc dolarů, 

to je v českých korunách zhruba 300 tisíc. Když si Kieran přinesl domů vejce, které chtěl přeprodat 

ve svém starožitnictví, a podíval se na internet, roztřásla se mu kolena. Obrázek, který spatřil, 

odpovídal jednomu z proslulých vajec nedozírné ceny.  

*** 

Brzy po ukončení původní výroby, již ve 20. letech 20. století se začaly šířit padělky vajec 

i jejich miniaturní napodobeniny. Nepřehlednosti situace nahrávali Fabergého synové, kteří se 

pokoušeli uspokojit trh. Druhá velká vlna padělatelství i s perfektními puncy nastala počátkem 21. 

století s nástupem 3D skenování do klenotnictví. 

*** 

V roce 2007 se jedno z vajec Fabergého kolekce, které má údajně nižší sběratelskou 

hodnotu, prodalo za 18,5 milionu dolarů (přes 370 milionů korun).  

*** 

Jedno z nejcennějších a nejkrásnějších exemplářů je Císařské korunovační vejce, jehož 

cenu aukční síň Sotheby´s zhodnotila na 24 milionů amerických dolarů (přes 480 milionů korun). 

V nitru tohoto vejce, které daroval Mikuláš II. v roce 1897 své manželce Alexandře, ukryl Fabergé 

miniaturu kočáru užitého při korunovaci. Kočár je ze zlata, okna z křišťálu, dvířka se dají otevírat a 
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kola se otáčí. Detailně přesná miniatura je plně funkční. Když restaurátoři opravovali samotný 

kočár, použili právě tuto miniaturu, aby zjistili, jak vypadaly části, které se nedochovaly. Tak 

detailní práce to je. 

 

Obr. 17 – Císařské korunovační vejce 

*** 

V dubnu 2002 bylo v newyorkské aukční síni Christie’s vydraženo za rekordní cenu 

v přepočtu téměř 263 milionů korun Fabergého Zimní vejce. Je z jemně vybroušeného průsvitného 

křišťálu a zevnitř ho zdobí rytina napodobující ledové krystaly. Také zvnějšku je zdobí rytina a 

motiv z platiny a růžových diamantů. Vajíčko je usazeno na oddělitelném křišťálovém podstavci. 

Uvnitř čeká překvapení – koš něžných jarních květin, z nichž každá je vyřezána z jediného kusu 

bílého křemene, se stonkem a tyčinkami ze zlatého drátku, jadeitovými lístky a zelenými středy 

z almandinových granátů. 

 

Obr. 18 – Zimní vejce 
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*** 

Známé modré vejce Jedlová šiška jako by svítilo zevnitř. Šupinky na okrajích totiž zdobí 

stovky drobných briliantů. Překvapením byl maličký stříbrný indický slon. 
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6 Slovníček  

1 – Email – technika úpravy povrchu kovů, skla, keramiky nebo kamene sklovitou hmotou 

2 – Internace – nucený pobyt na určitém místě, omezení pobytu, které je pevně stanoveno 

3 – Gemologická kvalita – zvláštní kvalita drahokamů (např. tvrdost, barva, lesk) 

      Gemologie – nauka o drahokamech 

4 – Opakní – neprůhledné (sklo) 

5 – Translucidní – průsvitné (sklo) 

6 – Gravírování – rytí písma, vzorů nebo kreseb do kovu, kamene a jiných materiálů 

7 – Frankofonní – část země, která mluví francouzským jazykem 

8 – Expanze – zvětšování, rozšiřování 

9 – Štras – skleněné drobné kameny z olovnatého skla, silně zářící 

10 – Glyptika – technika řezby do drahokamu, opracování drahokamů a polodrahokamů pomocí  

        rotujícího kotouče nebo kuličky s diamantovým prachem 

11 – Puncovní značka, punc – značka ryzosti na zboží a drahém kovu, vyražená vedle  

        mistrovských značek 

12 – Oligarcha – člověk, který díky svému obrovskému majetku ovlivňuje vládu ve své zemi (z  

        řeckého „vláda peněz“) 

13 – Ikona – deskový náboženský obraz 
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7 Závěr 

Fabergého vejce určitě patří mezi druh umělecké práce, se kterou se jen tak nesetkáváme. 

Možná proto se o nich toho mnoho neví. Věřím ale, že pokud si někdo přečetl mou práci, bude se 

cítit obohacený a možná i překvapený, jak krásné předměty dokáže člověk vyrobit. 

Napsat tuto práci nebylo snadné, protože k mému tématu nejsou žádné knižní české prameny. 

V olomoucké knihovně našli pouze jeden - v New Yorku. Přesto si myslím, že i z mála dostupných 

textů se podařilo vytvořit dokument, který by mohl čtenáře zaujmout. 

Pokud jste si vajíčka na základě mé práce zamilovali a rádi byste měli alespoň vzpomínku na 

ně, jejich kopie jsou jedním z nejoblíbenějších suvenýrů v Rusku. 
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