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Sklenice č. 1 
Číše kónická  
zdobená taženým vláknem, malinami  
a rádlovanou spinou 
16. století 
objem cca 3 dcl 
výška cca 22 cm 

 
cena 370,- Kč 
 
 

 

Sklenice č. 2 
Pohár římského typu s ohrnutým okrajem 
zdobený malinami 
a taženým vláknem  
17. století 
objem cca 2 dcl 
výška cca 18 cm 

 
cena 290,- Kč 

 

Sklenice č. 3 
Pohár římského typu s rovným kalichem 
zdobený malinami 
a taženým vláknem  
15.- 17. století 
objem cca 2 dcl 
výška cca 18 cm 
 

cena 290,- Kč 
 
 

 

Sklenice č. 4 
Pohár římského typu s kulatým kalichem 
zdobený malinami 
a taženým vláknem  
15.- 17. století 
objem cca 3 dcl 
výška cca 19 cm 
 
cena 310,- Kč 
 

 
 

Sklenice č. 5 
Römer 
zdobený malinami, rádlovaným a 
taženým vláknem  
17. století 
objem cca 2 dcl 
výška cca 16 cm 
 
cena 290,- Kč 

 

Sklenice č. 6 
Pohár na krátké nožce 
zdobený vytahovaným nálepem, taženým 
vláknem a vrchní spinou 
17. století 
objem cca 2,5 dcl 
výška cca 15 cm 
 

cena 290,- Kč 
 

Sklenice č. 7 
Pohár 
zdobený vytahovanými nálepy, 
rádlovanou spinou a spirálovým 
vláknem 
16. - 17. století 
objem cca 1,5 dcl 
výška cca 19 cm 
 
cena 290,- Kč 
 

 

Sklenice č. 8 
Středověký kalich 
zdobený taženými nálepy,  
sekanou,  rádlovanou   
a hladkou spinou 
2. pol. 15. století 
objem cca 2,5 dcl 
výška cca 23 cm 
 
cena 360,- Kč 
 

 
 

Sklenice č. 9 
Číše kónická 
zdobená žebrovými nálepy, spirálovým 
vláknem a horní spinou 
17. století 
objem cca 3 dcl 
výška 20 cm 
 
cena 280,- Kč / MV 290,- Kč 
 
 

 
 

Sklenice č. 10 
Kraustrunk - pivní soudkovitá číše 
zdobená hladkými a rádlovanými 
spinami 
15.- 16. století 
objem cca 5 dcl 
výška cca 14,5 cm 
 
cena 270,- Kč 

 



Sklenice č. 11 
Číše s kónickou horní polovinou 
zdobená hladkými a rádlovanými 
spinami 
15.- 17. století 
objem cca 0,3 dcl 
výška cca 16 cm 
 
cena 250,- Kč/ MV 260,- Kč 
 

 

Sklenice č. 12 
Váza velká 
zdobená malinami  
a spirálovým vláknem 
 

historická inspirace 
výška cca 15 cm  
 
cena 150,- Kč/ MV 160,- Kč 
 

Sklenice č. 13 
Váza malá 
zdobená malinami  
a spirálovým vláknem 
historická inspirace 
 

výška cca 12 cm 

 
cena 100,- Kč/ MV 110,- Kč 

 
 

Sklenice č. 14 
Likérka – Bouzovský slivovičák 
zdobená malinami  
historická inspirace 
objem cca 0,05 dcl 
výška cca 8 cm 
 
cena 100,- Kč 

 
 

Sklenice č. 15 
Likérka – Bouzovský slivovičák 
zdobená vytahovanými nálepy 
historická inspirace 
objem 0,05 dcl 
výška 8 cm 
 

cena 100,- Kč 
 

Sklenice č. 16 
Pivní  sklenice - buclák 
zdobená optickým dekorem, 
malinami a rádlovanou 
spinou.     
historická inspirace 
objem 3,5 dcl 
výška cca 11 cm 
 
cena 250,- Kč 

Sklenice č. 17 
   Číška  kónická   
   zdobená vytahovanými     
   nálepy a spirálovým    
   vláknem. 
  16. století 
  objem 1,2 dcl 
  výška cca 15 cm 
 

  cena 260,- Kč 
  

Sklenice č. 18 
Džbán  malý 

zdobený optickým dekorem, 
rádlovanou spinou  
a spirálovým vláknem.    
16. - 17. Století 
objem 5,5 dcl 
výška cca 20cm 
  
            

cena 450,- Kč 
 
 

Sklenice č. 19 
Pivní sklenice - půllitr 
zdobená optickým dekorem, 
malinami a rádlovanou spinou     
historická inspirace 
objem cca 5 dcl 
výška cca 15 cm 
 
cena 280,- Kč 
 

 

Sklenice č. 20 
Römer velký 
zdobený malinami, rádlovaným         
a taženým vláknem  
17. století 
objem cca 4 dcl 
výška cca 18 cm 
 
cena 360,- Kč 
 
 

 

Sklenice č. 21 
Džbán  velký 

zdobený optickým 
dekorem a jednou či 
dvěma rádlovanými 
spinami  
16. - 17. Století 
objem cca 9 dcl  
výška cca 21cm 
 
            

cena 550,- Kč 


