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001 Svatební kolana – zlatá
Zlatá svatební kolna, velký klenot na rómskou svatbu, ze zlata.

Obr001a – Svatební kolana zlatá, přední strana

Celkový rozměr náhredlníku cca 18*16cm Zlaté mince čtyřdukáty průměr 4cm
Madona bez rámečku cca 5cm Andělíčci cca 4*5cm
Zlato ryzost 14kt a dále 24kt, tedy šperkové a dukátové.
Zlato Au 0,585 červené, žluté (zelené), růžové, Au 0,986 dukátové.

Majestátní klenot, šperk, vyrobený speciálně k cikánské svatbě. Velká kolana je pojatá jako klenot s
řetězem na celou hruď.
Honosný šperk, unikátní svatební kolana. Zlato, zlaté mince, smaltovaná kolana, plasticky 
provedený Ježíšek v jeslích, andělé od Rafaela. Rubíny, safíry a smaragdy. Unikátní ojedinělá práce
a dominantní ručně malovaná, česká smaltovaná madona. Zlato, články, vše je vždy z plného 
materiálu. Nejsou to duté díly. Vše je ručně vyráběno. Mnoho dílů složitě letováno, různé pájky s 
různými teplotamy tání. Pak mnoho dílů kompletováno spojováním zlatými očky. Vše je spojované 
mnoho očky, velice plastické a mondované, aby se to ujalo na hrudi. Do kruhů se zapojuje dále 
zlatý řetěz kolany.

Malovaná madonka
Původní originální ručně malovaná madonka z období let 1890-1910. Středová Madona starožitná 
je ručně malovaná z 19. století. Madona je zasazena do rámečku se zadním fasováním. Madona na 
adní straně má čeký popis. Prosbu, modlitbu: Svatá Mario matko Boží oroduj za nás.
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obr002a Stvatební kolana zlata – zadní strana

Plnoplatsický Ježíšek
plnoplasticky vyrobený malý Ježíšek ve zlatě, uložený v jesličkách se svatozáří z diamantů a 
smaragdů, na zadní straně má rytinu z Bible. V prostřed Ježíšek v jeslích je velice plasticky 
vyvedený. Je montovaný dozáře a jesliček. Svatozář nad hlavou má zafasované zelené smaragdy a 
diamanty. Jesličky jsou uchycené jen na dvou místech, tak se Ježíš natáčí v pravo a vlevo. Na zadní 
straně ježíška a jesliček jsou ručně vyryté Biblické texty jež se vážou k narození Ježíše Krista 
Spasitele z panny Marie.

Plastičtí andílci od Rafaela
Andělé jsou vyrobeny podle předlohy Rafaela. Andělé po vzoru Rafaela drží symbolická jablka jež 
jsou tvořena kruhy.

Zlaté mince 1915
V kolaně jsou vsazené tři zlaté mince ročníky 1915. Zlatý čtyřdukát rok 1915 na něm je cisař 
František Josef I. Tři velké mince zlaté čtyřdukáty s vyobrazením císaře jsou ryzosti Au 0,986. 
Dukátové zlato 23,5kt každá o váze 14g a průměru 4cm.

Zlatý řetěz

Do kruhů jež drží andělíčci se zapne zlatý královský řetěz.
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Na vrcholu kolany je ručně malovaná madona. Uprostřed kolany je středový medailon

Plastičtí andělíčci nesou celou kolanu.

Kolanu tvoří tři vsazené zlaté 4 dukáty v ozdobných rámečcích. 
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002 Svatební kolana – stříbrná
Stříbrná svatební kolna, velký klenot na rómskou svatbu, vyrobená pro muzejní výstavu

Klenot, šperk vyrobený jako pamětní kopie původně zlaté svatební kolany má mírné změny, zejména
otočené ondílky, jako osazení jsou použité české granáty.

Materiál: Stříbro Ag925. Celková hmotnost: 350g, kolana: 150g, řetěz 200g

Celkový rozměr náhredlníku cca 18*16cm Stříbrné mince průměr 4cm
Madona bez rámečku cca 5cm Andělíčci cca 4*5cm
Komplet kolany vyrobenáze z klenotnického stříbra Ag925
Doplněno královským řetězemo tloušťce 11mm a délce 52cm s hmotností 200g


