
ŠPERKOVÁNÍ 

Baronka Ulrika von Lewetzov světově proslula jako poslední láska a múza 

Johanna Wolfganga Goetha. Příběh nenaplněné a neopětované lásky stárnoucího 

básníka a mladé dívky patří mezi největší milostné příběhy evropské historie. 

Dlouho se tradovalo, že granátovou soupravu šperků, která je vystavena 

v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, daroval Ulrice přímo básník Goethe. Pravda 

je taková, že Ulrika tuto soupravu zdědila po matce. Granátová souprava šperků je 

jedním z nejvzácnějších šperkařských děl v České republice. Podle prokázaných 

expertíz se jedná o největší známý soubor českých granátů na světě, jehož 

součástí je i největší broušený český granát v České republice. Šperk patří mezi 

10 nejcennějších klenotnických prací v naší zemi. 

 

AKTIVITA: Šperky Ulriky von Lewetzov jsou skutečně překrásné, ale v současné 

době by je mohla Ulrika nosit jen při těch největších slavnostech a na plesy. Doba, 

ve které žila (1804 – 1899), měla pochopitelně svoji módu, tak jako každé období. I 

když bychom si představili nějaký hodně slavností moment, na který by je bylo 

možné v současné době využít, nebylo by to tak jednoduché. Vzhledem ke 

vzácnosti těchto šperků by současná Ulrika musela být pod neustálým dozorem 

ochranky.  Pojďme tedy současné Ulrice vyrobit originální náhrdelník! Využijte 

nejrůznější materiály, které doma najdete. Bude mít náhrdelník jen jednu řadu 

nebo víc, tak jak je to u původního šperku??? Když se rozhlédnete, určitě najdete 

spoustu materiálů, na které byste dřív ani nepomysleli. Zkuste různé kombinace a 

hledejte i netradiční materiály. Jste se svým dílem spokojeni? Vyfoťte ho na 

jednobarevné podložce (papír, stůl….) a pošlete! 



Vaše fotografie současných šperků pro Ulriku můžete sdílet v komentářích 

příspěvku na naší FB události nebo pod hashtagem #muzejniprazdniny. A když 

nemáte FB profil? Zašlete nám fotografie na klimova.j@omgm.cz a my je budeme 

sdílet za vás. Těšíme se na vaše fotografie originálních šperků!!!!! 

CO BUDETE POTŘEBOVAT: mobil nebo fotoaparát, papír, nit, provázek nebo 

stužku, korálky, peříčka, drátky, barevné papíry, kousky alobalu, těstoviny (mohou 

být i barevné), barevné kancelářské sponky, květiny, lístky…… (fantazii se meze 

nekladou, takže věříme, že najdete i další materiály)  

INSPIRACE: stálá expozice ULRIKA VON LEWETZOV. ANDĚL VE TŘPYTU PAR 

https://www.muzeummost.cz/cz/expozice/baronka-ulrika-von-levetzow-andel-ve-

trpytu-par 
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