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2. června 2022 

Dorotheum plánuje dražbu císařských relikvií. 

Dražit se budou brýle Františka Josefa i šaty 

císařovny Sissi 

Vídeňský aukční dům Dorotheum se připravuje na dražbu cenných relikvií císařské rodiny. Na 

aukci, která se bude konat 14. června ve Vídni, bude možné vydražit např. růženec císaře 

Františka Josefa, jeho brýle nebo Sissiiny dětské šaty či přívěšek ve tvaru kříže.  

Již 14. června se budou ve Vídni dražit osobní předměty císařské rodiny. Za historicky nejcennější lze 

podle vídeňského aukčního domu považovat především růženec císaře Františka Josefa, který ho 

doprovázel na smrtelné posteli. Z dochovaného dopisu císařovy vnučky z roku 1917 je patrné, že měl 

císař tento růženec neustále při sobě a používal ho i při svých modlitbách. Jeho hodnota je vyčíslena 

na 8 až 12 tisíc euro. Mezi další osobní předměty císaře Františka Josefa, které se ve Vídni budou 

dražit, patří např. jezdecké ostruhy nebo císařovy brýle z roku 1914.  

 

Do červnové aukce míří i dětské šaty císařovny Alžběty Bavorské známé jako Sissi. Hedvábné 

spodničkové šaty patřící asi tříleté Sissi jsou podle aukčního domu ve skvělé kvalitě a velmi dobře 

zachovalé. Šaty zdobí bílý monogram písmene E s bavorskou korunou. Hodnota šatiček je vyčíslena 

na 5 až 10 tisíc euro. Z pozůstalosti císařovny Sissi bude na červnové aukci možné vydražit i zlatý 

přívěšek ve tvaru kříže, který císařovna obdržela roku 1896 od své tehdy třináctileté vnučky Alžběty 

Marie. Hodnota přívěšku, na kterém je vyražen text „Villa Hermes červen 1896 pro babičku“, je vyčíslena 

na 3 až 5 tisíc euro. 

Další informace 

Katalog dražených předmětů 
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 

http://www.eurocommpr.at

