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Základní informace

1.  Předměty dražby budou draženy 
v pořadí podle toho katalogu.

2.  Ceny uvedené v tomto katalogu jsou 
ceny vyvolávací a představující zároveň 
nejnižší podání. 

3.  Dražba probíhá v jednotlivých kolech, 
která jsou označena v tomto katalogu 
a která dále oznámí licitátor. 
V přestávkách mezi jednotlivými koly 
musí vydražitel věci z bezprostředně 
předcházejícího kola ihned zaplatit. 
Pokud k úhradě nedojde a dražba tak 
bude zmařena, bude věc dražena 
v následujícím kole znovu.

4.  Poškození předmětů dražby 
odpovídající běžnému opotřebení 
s ohledem na jejich stáří se v katalogu 
neuvádějí. Je ve vlastním zájmu 
účastníka dražby, aby se před dražbou 
osobně seznámil se stavem každé věci 
a je výhradně na jeho uvážení, zda věc 
odpovídá uvedenému popisu. 
Dražebník neodpovídá za případný 
chybný popis či pravost věci určené 
pro dražbu, v tomto smyslu 
neposkytuje dražebník vydražiteli 
žádnou záruku.

5.  Účastník dražby se svou přítomností na 
dražbě podřizuje podmínkám uvedeným 
v dražebním řádu, který je obsažen 
v tomto katalogu v plném znění.

6.  Předměty, které byly určeny jako kulturní 
památky nebo u kterých probíhá řízení 
o takovémto určení jsou označeny 
symbolem „ -p- “ a podléhají zvláštnímu 
režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, v platném 
znění. Vývoz všech předmětů kulturní 
hodnoty podléhá zvláštnímu režimu 
podle zákona 71/1994 Sb., o prodeji 
a vývozu předmětů kulturní hodnoty, 
v platném znění.

7. Při přepočtu korun na euro bylo   
 použito kurzu 1 EUR = 25 CZK.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražební vyhláška o konání veřejné 
dobrovolné dražby prováděné 
společnou dražbou ve smyslu zákona 
č. 26/2000 Sb. v platném znění.

1.  Dražebník: U sv. Valentina, v. o. s., 
Praha 1, Valentinská 7, IČO: 48119768, 
VALENTINUM aukční dům, provádí 
dražbu na návrh vlastníků předmětů 
dražby, a to dne 28. 10. 2012 ve 14:00 
hodin v ALMA ANTIQUES, Praha 1, 
Valentinská 7.

2.  Předměty dražby jsou označeny 
a popsány, včetně uvedení výše 
nejnižšího podání (vyvolávací ceny) 
a odhadnuté ceny rovněž v katalogu 
věcí určených pro dražbu. Jednotlivé 
předměty budou draženy v pořadí 
uvedeném v tomto katalogu.

3.  Předměty dražby budou vyvolávány 
jejich pořadovými čísly. 

  Výše minimálních příhozů jsou 
stanoveny takto:

 a)  100,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání méně než 2 000,- CZK;

 b)  200,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 2 000,- Kč, ale méně 
než 5 000,- CZK;

 c)  500,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 5 000,- CZK,  
ale méně než 10 000,- CZK;

 d)  1 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 10 000,- CZK,  
ale méně než  40 000,- CZK;

 e)  2 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 40 000,- CZK,  
ale méně než 100 000,- CZK;

 f)  10 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 100 000,- CZK,  
ale méně než 200 000,- Kč;

 g)  20 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 200 000,- CZK,  
ale méně než 400 000,- CZK;

 h)  50 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 400 000,- CZK,  
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ale méně než 1 000 000,- CZK;
 i)  100 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího 

podání alespoň 1 000 000,- CZK;
 j)  jakákoliv vyšší částka nabídnutá 

některým z dražitelů. 
 O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.
  Podání účastníků dražby musí být 

činěna v českém jazyce a české měně.

5.  Prohlídka předmětů dražby se uskuteční  
ve dnech 21. 10. – 27. 10. 2012 vždy  
od 10:00 do 18:00 hodin v ALMA 
ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7. 
V průběhu prohlídky nejsou její účastníci 
oprávněni jakýmkoli způsobem obrazově 
zachycovat vystavené věci. Účastníci 
prohlídky jsou rovněž povinni podřídit 
se všem opatfiením dražebníka přijatým 
na ochranu vystavených věcí.

6.  Účastník dražby, který se dá v dražbě 
zastupovat zástupcem na základě plné 
moci je povinen složit dražebníkovi 
dražební jistotu. Dražební jistota činí  
30 % z nejnižšího podání každého 
předmětu dražby, který chce takovýto 
účastník dražby dražit. Dražební jistotu 
lze složit v hotovosti v provozovně 
dražebníka na shora uvedené adrese. 
Dokladem o složení dražební jistoty je 
potvrzení vydané dražebníkem.

  Dražební jistotu lze složit i na účet 
dražebníka vedený u ČSOB a.s.,  

Praha 1, č.ú.: 103821637/0300. 
Dokladem o složení dražební jistoty je 
originál výpisu z účtu banky účastníka 
dražby, ze kterého je zřejmé,že částka 
odpovídající dražební jistotě byla 
odepsána z účtu účastníka dražby 
a převedena na označený účet 
dražebníka.

  Jestliže účastník dražby předmět dražby 
nevydražil, vrátí mu dražebník složenou 
dražební jistotu nejpozději do dvou 
pracovních dnů ode dne konání 
dražby, a to na účet, ze kterého byla 
dražební jistota poukázána, nebo na 
jiný účet označený účastníkem dražby.

7.  V průběhu přestávek mezi jednotlivými 
koly dražby, která jsou označena 
v katalogu věcí určených pro dražbu 
a která dále oznámí licitátor, musí 
vydražitel ihned zaplatit cenu věci 
dosaženou vydražením, ke které mu byl 
udělen příklep v bezprostředně 
předcházejícím kole dražby. Ve stejné 
lhůtě musí vydražitel dále zaplatit 
náklady spojené s předáním předmětu 
dražby, které činí 12% z ceny dosažené 
vydražením + DPH. Platba musí být 
provedena v hotovosti. 

8.  Vydraženou věc předá dražebník 
vydražiteli ihned po zaplacení všech 

plateb podle čl. 7. této dražební 
vyhlášky. Vydražitel se může 
s dražebníkem dohodnout na jiném 
termínu vydání vydražené věci, který 
nebude delší než pět pracovních dnů 
ode dne konání dražby. V takovém 
případě bude vydražená věc vydána ve 
shora označeném sídle dražebníka proti 
předložení dokladu o zaplacení. 

9.  Účastník dražby se může dát v dražbě 
zastupovat zástupcem na základû 
písemné plné moci s úředně ověřeným 
podpisem. Účastník dražby může za 
svého zástupce tímto způsobem zvolit 
i dražebníka. V plné moci musí 
účastník dražby (zmocnitel) uvést 
i věci, které má za něho zmocněnec 
dražit a dále určit limit, do kterého za 
něho má zmocněnec přihazovat, a to 
pro každou věc zvlášť. 

  Přijetí plné moci dražebníkem, 
případně umožnění účasti na dražbě 
jinému zmocněnci účastníka dražby,  
je vázáno na složení dražební jistoty 
účastníkem dražby podle čl. 6. této 
dražební vyhlášky.

V Praze dne 3. 10. 2012
 Marek Mahler

Notice: The English text is only 
a summary of the czech version.

Basic information

1.  Items will be auctioned in numerical 
order as listed in this catalogue.

2.  The prices listed in this catalogue are 
starting prices which represent the 
lowest bid. Sums in brackets represent 
the auctioneers‘ evaluation price.

3.  The auction will procede in several 
sessions. Each session is followed by 
a break during which all of the items 
auctioned in the preceeding session 
should be paid for. A failure to settle 
the payment will result in 
reinstatement of the particular item 
back into the auction. This item will 
then be auctioned in the following 
session. 

4.  Damage due to regular wear and ageing 
is not specified in the catalogue 
description of the item. Auctioneer is 
not responsible for inaccuracies in the 
catalogue descriptions or the 
authenticity of the items in auction. In 
this sense the auctioneer can not 
provide any guarantee for the bidder.

5.  It is required that all individuals taking 
part in the auction keep to auction 
rules listed fully in the Czech language 
part of the catalogue. This translation 
includes main rules and basic auction 
information only.

6.  The items that are official considered 
’cultural heritage‘ are marked by the letter 
„-p-“ in the catalogue and are subject to 
special regulations under CNC (tha Czech 
National Council) Act No. 20/1987 Coll. 
on Care and Conservation of State Cultural 
Heritage as applicable. These regulations 
also include restrictions in export of these 
itmes from the Czech Republic.

7.  The price in Euro are calculated according 
to the following rate: 1 EUR = 25 CZK.

AUCTION NOTICE
Auction notice of a public voluntary 
auction organised as a common sale  
as stated in act No. 26/2000 Sb.

1.  Auctioneer U sv. Valentina, v. o. s., 
Praha 1, Valentinska 7, ICO: 48 11 97 68, 
VALENTINUM, auction house, is proud 
to announce a public voluntary auction 
as proposed by  
the owners of the items auctioned.  
The auction takes place in the ALMA 
ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 7,  
28th October 2012 at 2:00 p.m.

2.  Items to be auctioned all carry the 
following information: title, author, 
dimensions, technique/material, the lowest 
bid, the auctioneers estimated price. 
All of the information is identical  
to that in the catalogue.

3.  Items of auction will be called out  
by their auction numbers. 

 The value of knockdown bids is as follows:
 a)  100,- CZK, when the set lowest bid 

is less than 2 000,- CZK
 b)  200,- CZK, when the set lowest bid 

ranges between 2 000,- CZK and  
5 000,- CZK;

 c)  500,- CZK, when the set lowest bid

 ranges between 5 000,- CZK and  
 10 000,- CZK;
 d)  1 000,- Kč, when the set lowest bid 

ranges between 10 000,- CZK and  
40 000,- CZK;

 e)  2 000,- Kč, when the set lowest bid 
ranges between 40 000,- CZK and  
100 000,- CZK;

 f)  10 000,- CZK, when the set lowest
 bid ranges between 100 000,- CZK  
 and 200 000,- CZK;
 g)  20 000,- Kč, when the set lowest bid 

ranges between 200 000,- CZK and  
400 000,- CZK;

 h)  50 000,- Kč, when the set lowest bid 
ranges between 400 000,- CZK and  
1 000 000,- CZK;

 i)  100 000,- Kč when the set lowest
 bid exceeds 1 000 000,- CZK;
 h)  and any higher value bid offered.
 All bids must be made in the czech  
 language and in the czech currency.

4.  All of items of auction will be exhibited 
in ALMA ANTIQUES, Prague 1,  
Valentinska No. 7 in 21st October  -  
27th October 2012 every day from  
10:00 a.m. to 6:00 p.m.

5. The payments in cash for auctioned   
 items should be settled in auction   
 breaks as explained in point 3 of ‚basic  
 information‘. Further the bidder is   
 charged an auction fee which is set at  
 12% of the final bid +VAT.

6. The auctioned item will be handed   
 over immediately upon payment of the  
 charges above. If you are unable to   
 collect your item at that time a special  
 date can be individualy arranged.

Prague, 3rd October 2012
  Marek Mahler                                                                                                                                          
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1 N
Dvouplamenný svícen  
z mosazi a porcelánu  
(A candlestick for two candles  
of brass and porcelain)  
Čechy, přelom 19. a 20. století, secesní styl, 
ramena a podstavec z mosazi, bohatě zdobeno 
květy, porcelánové výplně s malbou květů  
a motýlů, výška 19,5 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

2 N
Vyřezávaná dřevená židle  
nůžkovitého tvaru  
(An engraved wooden chair  
a scissor shape)  
Francie, 2. polovina 19. století, 
pseudorenesanční styl, zdobeno lvími hlavami  
a ornamenty v antickém duchu, tak zvaná 
římská židle neboli „Dantovka“,  
výška 84 cm, restaurováno,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

3
Rám se zrcadlem  
(A frame with a mirror) 
Čechy, 1. čtvrtina 20. století, rám plasticky 
zdobený v secesním duchu trojlístky  
a květy, nepůvodní zrcadlo,  
vnější rozměr rámu 132x72 cm,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

4 N
Mosazná lampička na zeď  
(A brass lamp on a wall) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, dvě ramena, 
skleněná stínidla ve tvaru zvonců,  
nová elektroinstalace, výška 19 cm,   
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

5 N
Cínový pohár zdobený dívčími postavami  
(Tin beaker decorated with female figures) 
Německo, značeno Hannover 1905,  
secesní styl, plasticky zdobeno, stříbřeno, 
stříbření částečně setřeno, výška 44,5 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100  EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

6 N 
Černobílý gobelínek s milenci  
se slunečníkem ve městě  
(Black and white small tapestry  
with lovers with sunshade in a town) 
Belgie, Brusel, 20.-30. léta 20. století,
tzv. lyonský gobelínek, paspartováno  
pod sklem, značeno pod paspartou,  
rozměr 38x33 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK 

7 N
Tesák v pochvě plasticky zdobený  
dubovými listy  
(A bowie knife in a sheath  
with a plastic decoration of oak leaves)  
Německo, 1. třetina 20. století, čepel značená 
SMF Solingen, dekorativní provedení, doplněk 
k důstojnické uniformě, délka 39 cm,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

 
8 N
Gobelín s nahými dětmi  
nesoucími ovoce  
(A tapestry with naked children  
bearing fruits) 
Francie, přelom 19. a 20. století, strojově tkaný 
gobelín, název „Alegorie podzimu“ zhotoveno 
podle Rubensova obrazu, dole uprostřed popis 
„D´apres Rubens“, černý rám, rozměr gobelínu, 
92x142 cm, poškozeno,   
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

9 N
Stříbrné pouzdro na rtěnku se zrcátkem  
(A silver case for lip-stick  
with a small mirror) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
zdobeno gravírováním s vegetativním dekorem, 
originální připevnění zrcátka, Ag 900/1000, 
celková hmotnost 29,6 g,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK 

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)

1

2

4

5

6

7    32

8

9
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10 N  
Vojenská busola  
(A military compass) 
Maďarsko, 50. léta 20. století,  
celokovová, funkční stav, kožené pouzdro, 
celková délka 10 cm, 
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

11 N
Stříbrné sítko na čaj  
(A silver filter for tea)
Německo, 1. třetina 20. století,  
plasticky zdobeno v historizujícím stylu,  
Ag 800/1000. hmotnost 42,8 g,   
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

12
Šest etuí na mince Františka Josefa I.  
(Six boxes of coins Franz Josef I) 
Slovensko, kolem poloviny 20. století, černé 
etue, uvnitř červený samet s otvory na mince 
podle ročníků, v některých etuích papír  
s popisem mincí, rozměr etue 26,5x36,5 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

13 N
Stříbrný svícen  
(A silver candlestick) 
Německo, 1. polovina 20. století,  
plasticky zdobeno, německý punc,  
Ag 800/1000, hmotnost 160 g,   
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

14 N
Pohárek na vajíčko zdobený  
rytinami květů  
(A small beaker for egg decorated  
with engravings of flowers) 
Německo, přelom 19. a 20. století,  
zdobeno rytinami vlčích máků, německý punc, 
Ag 800/1000, hmotnost 24,4 g, 
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

15 N
Pohárek na vajíčko plasticky  
zdobený pruhy  
(A small beaker for egg  
with a plastic decoration of stripes) 
Německo, 20.-30. léta 20. století,  
plasticky zdobeno rýhami a květy, německý 
punc, Ag 800/1000, hmotnost 33,4 g, 
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

16 N
Pohárek na vajíčko se lžičkou a kroužkem 
na ubrousek v etui  
(A small beaker for egg with a spoon
and ring for napkin in a box) 
Německo, 2. polovina 19. století, zdobeno 
rytinami obilí a slepicemi, zlaceno,  
Ag 800/1000, celková hmotnost 20,7 g, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

17 N
Slánka a pepřenka ve tvaru labutě  
(A salt and pepper pot in the shape  
of a swan)
Německo, přelom 19. a 20. století, křišťálový 
broušený podstavec, stříbrná křídla a krk,  
Ag 835/1000, celková hmotnost 89,4 g,   
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

18 N 
Dvě mosazné vázy s emaily  
s dekorem květin  
(Two brass vases with enamels  
with decoration of flowers) 
Čína, 1. třetina 20. století, kvalitní provedení, 
zdobeno cloisoné emaily, výška každé 13 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

19 N
Dřevěný, zlacený, bohatě vyřezávaný 
rámeček s obrázkem kostela  
(A wooden, goldplated, richly engraved 
frame with a picture of a church) 
Čechy, 2. polovina 19. století, rámeček 
vyrobený v barokním stylu, osazen oválný 
obrázek, kolorovaná kresba, dole nápis 
„Kapuzine Kirche 1840“, zhotoveno  
ve stylu malíře Norberta Grunda,  
rozměr rámečku 22x14 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

20 N
Dřevěný, zlacený, bohatě vyřezávaný 
rámeček s obrázkem opilců  
(A wooden, goldplated, richly engraved 
frame with a picture of drunkers) 
Čechy, 2. polovina 19. století, rámeček 
vyrobený v barokním stylu, osazen oválný 
obrázek, kresba, rozměr rámečku 22x14 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

21 N
Kovový, plasticky zdobený kalamář
(A metal inkstand with a plastic 
decoration) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století,  
styl art deco, zdobeno stylizovanými  
lvími hlavami, patinovaná měď,  
samostatný nůž na dopisy, délka 24 cm,  
mírně setřená patina,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

11
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22 N
Orientální dýka v kožené pochvě
(An oriental dagger in a leather sheath) 
pravděpodobně Persie, 1. polovina 20. století, 
bohatě zdobeno rytinami s orientálními 
ornamenty, délka 22 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

23 N
Dvanáct stříbrných lžiček v etui
(Twelve silver spoons in a box)
Rakousko, hladký tvar, značeno lotovým 
puncem, datováno 1840,  
Ag 812/1000 (13 lotů), hmotnost 243,5 g,  
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

24 N
Modlitební knížka zdobená  
českými granáty  
(A prayer book decorated  
with Czech garnets) 
Čechy, konec 19. století, desky knihy  
z perleti, zdobeno křížem a ratolestmi  
z tombaku, osazeno českými granáty,  
jedna velká granátová routa o průměru 5 mm, 
mosazná spona, rozměr vazby 12x8 cm,    
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

25 N
Mosazná stolní lampička  
(A brass table lamp) 
Čechy, 1. třetina 20. století, plasticky  
zdobeno v historizujícím duchu, stínidlo  
ve tvaru zvonečku z opalizujícího skla, nová 
elektroinstalace, funkční stav, výška 28 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

26 N 
Biedermeierský sekretář  
(Biedermeier writing drawer) 
Čechy, 1. polovina 19. století, masiv, černé 
sloupky, sklápěcí psací deska, uvnitř drobné 
zásuvky a tajná schránka, mosazné kování,  
klíč, výška 139 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2600 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

27 N 
Truhla intarzovaná ptáčky  
(A chest inlayed with birds) 
Čechy, konec 18. století, barokní styl,  
původní zámky a kování, restaurováno, 
vynikající stav, délka 108 cm,  
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

28 N 
Vitrina zdobená kuličkami  
(A vitrine decorated with balls) 
Čechy, 1. čtvrtina 20. století, vídeňská secese, 
ve stylu architekta Kotěry, intarzováno 
geometrickými vzory, prosklená dvířka, 
skleněné police, výška 157 cm,  
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

29 N
Stojánek na párátka ve tvaru páva  
ze slonoviny  
(A stand for toothpicks in the shape  
of a peacock of ivory)  
Indie, kolem poloviny 20. století,  
10 párátek zasunutých v ocasu páva,  
celková výška 12,5 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

30 N
Cínový talíř s rytinou muže a ženy v kroji  
(A tin plate with engraving of a man  
and a woman in a national costume) 
Rumunsko, dříve Sedmihradsko, Sibiu 
(Hermannstadt), centrum tak zvaných 
transylvánských Sasů, puncovní značka  
Franz Dambach z let 1835-1855,  
rytina na talíři datovaná 1846,  
pravděpodobně svatební talíř, průměr 30 cm,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR) 
odhad: 6500 až 8000 CZK

31 N
Dva cínové talíře  
(Two tin plates)  
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
plasticky zdobené okraje, značeno cínařskou 
značkou, průměr obou 23 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

32 N
Dělostřelecký tesák  
(An artillery bowie knife) 
Francie, 1. polovina 19. století,  
mosazná rukojeť, značeno výrobcem  
a čísly, délka 57 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

22

23
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33 N
Peněženka zdobená řezbou ve slonovině  
(A purse decorated with engraving  
in ivory) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, kůže zdobená 
vyřezávanou destičkou ze slonoviny s motivem 
rokokového páru a kupidů, délka 20 cm,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK 

34
Dřevěný věšák na zeď  
(A wooden rack on a wall) 
Čechy, 1. třetina 20. století, soustružené dřevo 
hnědě mořené, tří řadý, úprava pro roztažení, 
kroužky k zavěšení, optimální délka 71 cm,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

35 N
Mosazný kávomlýnek  
(A brass coffee mill) 
Čechy, přelom 19. a 20. století, plasticky 
zdobeno dekorem erbů, ryto, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR) 
odhad: 4000 až 5000 CZK

36 N
Velká cínová konvice s hrdlem  
ve tvaru ptačí hlavy  
(A big tin pot with  the neck  
in the shape of a bird head) 
Čechy, kolem poloviny 19. století, 
biedermeierovský styl, plasticky zdobeno, 
cínové víčko, výška 27 cm,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600  až 2000 CZK

37 N
Malá cínová konvice s hrdlem  
ve tvaru ptačí hlavy  
(A small tin pot with  the neck  
in the shape of a bird head) 
Čechy, kolem poloviny 19. století, 
biedermeierovský styl, plasticky zdobeno, 
cínové víčko, výška 23 cm,  
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1200  až 1500 CZK

38 N
Krátká puška  
(A short gun) 
Francie, počátek 19. století, původní  
křesadlová puška z napoleonských válek 
upravená na krátkou kočárovou pušku  
v 1. čtvrtině 19. století, délka 82 cm, 
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 22 000  až 27 000 CZK

39 N
Cínový tác s dřevěným středem 
(A tin plate with wooden centre)  
Německo, počátek 20. století, cínový rám 
plasticky zdobený v duchu secese, oválný  
střed červeně mořené dřevo, celková  
délka 50 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2400  až 3000 CZK

40 N
Mosazný svícen s drakem  
(A brass candlestick with a dragon) 
Francie, 20.-30. léta 20. století, svícen  
ve tvaru sedícího draka, výška 15,5 cm, 
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 1200  až 1500 CZK 
 

41 N
Porcelánová lampa ve tvaru dívčí busty  
(A porcelain lamp in the shape  
of female bust) 
Itálie, Turino, 1. polovina 20. století,  
ovlivněno secesí, porcelán, glazováno, 
malováno, výška 30 cm,   
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

42 N
Stříbrný zvoneček  
(A small silver bell) 
Německo, 1. třetina 20. století, rukojeť  
zdobena v historizujícím duchu,  
Ag 800/1000, hmotnost 10,7 g,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000  CZK

33
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43 N
Křišťálová váza zdobená červenými 
květinami  
(A crystal vase decorated with red flowers) 
Čechy, Nový Bor (Haida), 20.-30. léta  
20. století, art decový styl, fasetově  
broušeno, leptáno, zdobeno červenou  
a žlutou lazurou, výška 25 cm,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

44 N 
Velká sklenice ze zeleno modrého skla 
zdobená rytinami zámků  
(A big glass of green blue glass decorated 
with egravings of castles) 
pravděpodobně Čechy, 2. polovina 19. století, 
lisované, broušené a ryté sklo, výška 16,5 cm,   
vyvolávací cena: 2100 CZK (84 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

45 N
Modrá váza s leptaným dekorem dívky 
držící květiny  
(A blue vase with an etched decoration  
of a female holding flowers)  
Severní Čechy, pravděpodobně Železný Brod, 
20.-30. léta 20. století, broušeno, leptáno,  
výška 22,5 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

46 N 
Kulovitá váza s hnědými a žlutými 
skvrnami  
(A ball vase with brown and yellow  
spots) 
Jižní Čechy, Lenora, Kralik, 30. léta  
20. století, barveno ve hmotě, leptáno, 
omotáno žlutou nití, výška 27 cm,   
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhadní cena: 10 000 až 12 000 CZK

47 N 
Váza z oranžového irizovaného skla  
(A vase of orange irisated glass)  
Německo, WMF, 1. třetina 20. století,  
kulovitý tvar, výška 14,5 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

48 N 
Červeno černá vázička kulovitého tvaru  
(A red and black small vase a ball shape) 
Čechy, pravděpodobně Rückl, 20.-30. léta  
20. století, art deco, tzv. tango barvy,  
výška 13 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhadní cena: 2000 až 2500 CZK 

49 N
Broušená váza válcovitého tvaru  
z alexandritového skla  
(A cut vase a cylinder shape  
of alexandrit glass)  
Čechy, Moser, 1. polovina 20. století,  
značeno, fasetově broušeno,  
sklovina měnící barvu z fialově  
červené do modro zelené podle  
způsobu osvětlení, výška 23,5 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

50 N
Malovaná váza z tyrkysového skla  
(A painted vase of turquiose glass)  
Čechy, pravděpodobně Harrachov,  
Nový Svět, 2. polovina 19. století,  
malováno emaily, dekor motýla  
a květin, výška 32 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

51 N 
Miska s víčkem z oranžového skla  
(A bowl with a cover  
of orange glass) 
Jablonec nad Nisou, Schlewogt,  
20.-30. léta 20. století, styl art deco,  
víčko plasticky zdobené nahou dívkou  
s osuškou, průměr 11 cm,    
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

52 N
Sklenice zdobená žlutou lazurou  
s vybroušenými čočkami, rytinami  
a  malbou  
(A glass decorated with a yellow overlay, 
cut lenses, engravigs and a painting)   
Čechy, 2. polovina 19. století, 
biedermeierovský styl, v čočkách vybroušené 
veduty měst, malováno květinami a výjevem 
galantního páru, výška 10,5 cm,  
vyvolávací cena: 4500 CZK (180  EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

53 N
Vázička z mléčného skla  
s tvarovanými okraji  
(A small vase of milk glass  
with shaped margins) 
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, kolem 
poloviny 20. století, výška 7,5 cm,  
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

54 N
Míska na kulovitých nohách  
ve stylu art deco  
(A bowl on ball legs in the Art Deco style) 
Čechy, Nový Bor (Haida), 20.-30. léta  
20. století, žlutá, červeně vrstvená sklovina, 
broušené geometrické ornamenty,  
leptáno, délka 18 cm,     
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

II. SKLO
(GLASS)

43
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55 N
Sklenice s vyobrazením Františka Josefa I. 
a německého císaře Viléma  
(A glass with pictures of Franz Josef I  
and the German imperator Wilhelm) 
Čechy, po roce 1914, křišťálové sklo,  
zdobeno potiskem a malbou květin,  
zlacený okraj, výška 21 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2200 až 3000  CZK

56 N
Váza ze žluto hnědého skla s oroplastikou  
(A vase of yellow brown glass  
with oroplastic) 
Čechy, pravděpodobně Poděbrady,  
30.-40. léta 20. století, zhotoveno ve stylu 
Moser, fasetově broušeno, oroplastika  
s námětem tančících dívek, výška 24 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

57 N 
Pohár vrstvený mléčným sklem  
(A beaker with milk glass overlay)  
Čechy, Nový Bor, kolem poloviny 20. století, 
bledě modré sklo, bíle vrstveno, broušeno, 
malováno květinami, výška 17,5 cm,  
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

58 N 
Křišťálová sklenice s červenou lazurou 
zdobená rytinami stromů a zvířat  
(A crystal glass with a red overlay 
decorated with engravings of trees  
and animals) 
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století,  
tak zvaný styl Egermann, výška 15,5 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2500 až 3000  CZK

59 N 
Svícen z mléčného skla malovaný 
květinami  
(A candlestick of a milk glass painted  
with flowers) 
Čechy, 2. polovina 19. století, foukané sklo, 
malováno emaily, výška 20 cm,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500  CZK

60 N 
Broušená váza s koněm ze zeleno 
modrého skla  
(A cut vase with a horse  
of green blue glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina  
20. století, leptaná značka, fasetově broušeno, 
zdobeno rytinou s dekorem koně a stromů, 
signováno rytcem, výška 25,5 cm, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK 
 

 
 

61 N 
Vázička z křišťálového skla  
s bílými nitkami  
(A small vase of crystal with white fibres)
Itálie, Benátky, Murano, 20.-30. léta  
20. století, prolamované okraje,  
splétané nitky zatavené ve hmotě, výška 17 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

62 N 
Mistička z křišťálu s bílými  
a modrými nitkami  
(A small bowl of crystal  
with white and blue fibres)  
Itálie, Benátky, Murano, kolem poloviny  
20. století, plasticky tvarováno,  
nitky zatavené ve hmotě, délka 14 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

63 N
Křišťálová karafa se šesti sklenicemi 
zdobená červenou lazurou  
(A crystal decanter with six glasses 
decorated with red overlay)  
Čechy, Nový Bor (Haida), 20.-30. léta  
20. století, fasetově broušeno, lazurováno,  
rytý dekor růží a motýla, celkem 7 kusů,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

64 N
Velká váza ze žlutého skla s červenými 
květinami  
(A big vase of a yellow glass with red 
flowers)  
Čechy, Rückl, 1. čtvrtina 20. století,  
secesní styl, vrstvené sklo, leptáno,  
broušeno, výška 49 cm,  
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK

65 N
Vázička ze světle žlutého skla se třemi 
černými uchy zdobená červenými 
květinami  
(A vase of pale yellow glass with three 
black handles decorated with  
red flowers) 
Čechy, Loetz, 1. čtvrtina 20. století,  secesní 
styl, značeno Richard, vrstvené sklo, leptáno, 
broušeno, výška 11,5 cm,  
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

62        61
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66 N
Pohár s víkem ze zeleného skla  
s malbou trubače  
(A beaker with a cover of green glass  
with painting of a troubadour) 
Čechy, 1. třetina 20. století,  
pseudorenesanční styl, tak zvané lesní sklo, 
malováno emaily, výška 39,5 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

67 N
Velká váza z křišťálového skla zdobená 
fialovými květinami  
(A big vase of crystal glass decorated  
with violet flowers) 
Francie, Legras, počátek 20. století,  
secesní styl, vrstvené sklo, hluboce leptáno, 
broušeno, značeno v dekoru,  
výška 67 cm, výjimečná velikost,  
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

68 N
Art decová váza modře vrstvená  
zdobená abstraktním dekorem  
(An Art Deco vase with blue overlay 
decorated with an abstract decoration) 
Čechy, Kamenický Šenov (Steinschönau),  
20.-30. léta 20. století, vrstveno, leptáno, 
broušeno, signováno v dekoru iniciálami  
O.L. (Oswald Lippert), Lippert se narodil  
ve Staré Boleslavi, pracoval ve sklářském 
ateliéru Josefa Drahoňovského,  
byl profesorem na sklářské škole  
v Kamenickém Šenově, sudetský Němec,  
od roku 1945 žil v Německu, výška 14,5 cm,  
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

69 N
Váza z alexandritového skla  
s oroplastickou  
(A vase of alexandrit glass  
with an oroplastic)  
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina  
20. století, sklovina měnící barvu z fialové  
na modro zelenou, fasetově broušeno,  
leptáno, zlaceno, výška 27,5 cm,   
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

70 N
Vázička na noze zdobená červenou lazurou  
(A small vase on a leg decorated  
with a red overlay) 
Čechy, 2. polovina 19. století,  
křišťálové sklo, za tepla tvarované okraje, 
lazurováno, leptáno, výška 22 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

71 N
Malý broušený křišťálový pohár  
(A small cut crystal beaker)
Čechy, 2. polovina 19. století,  
klasicistní styl, fasetově broušeno, výška 18 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

72 N
Sklenice červeně vrstvená  
s vybroušenými čočkami a malbou  
(A glass with red overlay cut lenses  
and painting)  
Čechy, 1. polovina 19. století, 
biedermeierovský styl, lazurováno,  
broušeno, malováno květinami,  
zabrušovaná noha, výška 12,5 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

73 N
Velká válcovitá sklenice zdobená rytými 
symboly zednářů  
(A big cylinder glass decorated  
with engraved symbols of masonry)   
Německo, 2. polovina 19. století, světle  
zelené sklo, zdobeno rytinami po celém 
obvodě, určeno pro člena zednářské lóže, 
značeno iniciálami, výška 14,5 cm, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

74 N
Modrá váza s oroplastikou  
(A blue vase with an oroplastic) 
Čechy, Moser, 20.-30. léta 20. století,   
fasetově broušeno, leptáno, zlaceno, 
oroplastika s námětem amazonek,  
výška 22,5 cm, 
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

75 N
Červeně vrstvený talíř s leptaným 
dekorem jelena, stromů a květů  
(A plate with red overlay etched 
decoration of a deer, trees and flowers) 
Morava, Krasno nad Bečvou, 20.-30. léta  
20. století, křišťálové sklo, vrstveno,  
leptáno broušeno, průměr 32 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad:  6500 až 8000 CZK

76 N
Růžová váza bohatě malovaná květinami  
a hmyzem  
(A pink vase richly painted  
with flowers and insect)
Čechy, konec 19. století, mléčné sklo růžově 
vrstvené, malováno emaily, výška 31,5 cm,  
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

77 N
Irizovaná vázička zdobená stříbrem  
(An irisated small vase decorated  
with silver) 
Čechy, Loetz, přelom 19. a 20. století,  
secesní styl, výška 17,5 cm, silně poškozeno,   
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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84 N
Párové keramické vázy s malbou květin, 
ptáků a japonských postav  
(A pair of ceramic vases with painting  
of flowers, birds and Japanese figures) 
Japonsko, 2. polovina 19. století, období 
Meidži, styl sacuma, jemná kamenina, 
glazovánom malováno, výška každé 33,5 cm, 
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

85 N 
Porcelánový talíř s polonahými  
antickými postavami  
(A porcelain plate with half nude  
antique figures) 
Německo, Bavorsko, Schumann,  
20.-30. léta 20. století, vídeňský styl,  
porcelán, glazováno, zdobeno domalovaným 
tiskem, průměr 17,5 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK 

86 N 
Keramická žardiniéra zdobená malbou 
orientálních květin  
(A ceramic bowl decorated with paintings 
of oriental flowers) 
Maďarsko, Pécs, Szolnay, bíle glazovaná, 
přelom 19. a 20. století, malovaná keramika, 
prolamované okraje, značeno,  
výška 15 cm, délka 26 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK 

10

78 N
Keramická vázička s motýlem  
(A ceramic small vase with a butterfly)  
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,  
bíle glazovaná keramika, plasticky zdobená 
motýlem, malováno značeno,  
výška 23 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

79 N
Bílá keramická váza zdobená květinami  
(A white ceramic vase decorated  
with flowers) 
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald),  
1. třetina 20. století , bíle glazovaná keramika, 
plasticky zdobená květinami, malováno, 
značeno, výška 27 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

80 N
Dívka sedící na mušli  
(A female sitting on a shell) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek  
20. století, secesní styl, jemná kamenina, 
glazováno malováno, značeno, výška 37 cm,   
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

81 N
Porcelánový korbel s cínovým víčkem 
zdobený iniciálami  
(A porcelain tankard with tin cover 
decorated with letters)  
Německo, 2. polovina 19. století,  
porcelán, glazováno, malováno,  
ve dně litofanie s motivem dítěte, výška 16 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

82 N
Keramický korbel s malbou květin  
a cínovým víčkem  
(A ceramic tankard with painting  
of flowers and tin cover) 
Německo, počátek 20. století,  
keramika, glazováno, malováno,  
nápis v němčině, výška 25 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

83 N
Kameninový korbel s cínovým víčkem 
datovaný 1736  
(A pottery tancard with a tin cover  
dated 1736)  
Německo, 1736, barokní styl, šedá kamenina, 
zdobená modrými ornamenty, na dně sbírkové 
číslo, víčko s iniciálami P.T. a datem 1736,  
3 cínařské značky, celková výška 22 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
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87 N 
Velký sedící kokršpaněl  
(A big sitting dog) 
Maďarsko, po roce 1950, porcelán,  
glazováno, malováno, signováno Z. Szabo, 
značeno, kvalitní provedení, výška 34 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

88 N 
Ležící štěně  
(A laying puppy)  
Německo, Bavorsko, Rosenthal, po roce 1950, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno, 
modelér Haidenreich, číslo modelu 1808/2, 
délka 25 cm, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

89 N 
Žebrající jezevčík  
(A begging dachshund) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta  
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, modelér Meyer, číslo modelu 243, 
výška 18,5 cm,  
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

90 N 
Stojící mladá dáma s květinami  
(A standing young lady with flowers)  
Německo, Bavorsko, Rosenthal,  
20. léta 20. století, porcelán, glazováno,  
malováno, značeno Kunst-Abteilung,  
číslo modelu K 303, modelér  
Caasmann, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

91 N 
Nahá bílá dívka v podřepu  
(A nude white female in knees-bend)  
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 60. léta  
20. století, neglazovaný porcelán (biskvit), 
značeno, modelér F. Klimsch,  
kvalitní provedení, výška 36 cm,    
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

92 N 
Tříplamenný keramický svícen  
(A ceramic candlestick for three candles) 
Čechy, pravděpodobně Ditmar-Urbach,  
20.-30. léta 20. století, styl art deco,  
keramika žlutě, červeně a oranžově  
glazovaná, délka 37 cm, 
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

93 N 
Čajový servis pro šest osob  
z růžového porcelánu  
(A tea set for six persons  
of pink porcelain)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta 
20. století, art decový styl, glazováno, zdobeno 
stříbrným proužkem, konvička, mlíčenka, 
cukřenka, 6 šálků s podšálky, celkem 9 kusů,    
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

94 N
Jídelní servis pro šest osob  
z růžového porcelánu  
(A dinner set for six persons  
of pink porcelain)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald),   
20.-30. léta 20. století, art decový styl, 
glazováno, zdobeno stříbrným proužkem,  
6 hlubokých talířů, 6 mělkých, 6 desertních, 
terina, omáčník, slánka, 2 podnosy: kulatý  
a oválný, 2 mísy, celkem 25 kusů,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK  

95 N 
Motýl na podstavci  
(A butterfly on a stand) 
Německo, Durynsko, Ens, kolem poloviny  
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, šířka 10 cm,  
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

96 N
Chlapec s kousajícím psem  
(A boy with a biting dog)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, značka  
z let 1914-18, porcelán, glazováno, malováno, 
umělecká výroba Kunst-Abteilung, modelér 
Ferd. Liebermann, výška 22 cm,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
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102 N
Keramická váza zdobená květy  
(A ceramic vase decorated with flowers) 
Čechy, Teplice, Amphora, 20. léta 20. století, 
plasticky zdobeno, barevně glazováno, 
značeno, výška 37 cm,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

103 N 
Fajánsový talíř s malbou muže a koní  
(A faience plate with a painting  
of a man and horses)
Slovensko, Stúpava, přelom 19. a 20. století, 
zhotoveno ve stylu habánské fajánse,  
značeno, průměr 30 cm,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

104 N
Keramická deska zdobená dekorem 
pastýřky a ovcí  
(A ceramic board with decoration  
of herdgirl and sheep) 
Čechy, Teplice, značeno tlačenou značkou 
„Kunstanstad, prof. Nocke, Turn-Teplitz,  
Made in Austria“, přelom 19. a 20. století, 
secesní styl, plasticky zdobeno, patinováno, 
rozměr 41x56 cm, poškozeno, restaurováno, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

105 N
Šálek s podšálkem s malbou  
rokokového páru  
(A cup and a soucer with a painting  
of rococo couple) 
Francie, Paříž, kolem poloviny 19. století, 
značeno značkou Sévres, porcelán,  
glazováno, malováno, velké růžové plochy  
ve stylu Sévres, celková výška 7 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

12

97 
Keramická souprava na mytí  
(A ceramic set for washing) 
Holandsko, Utrecht, 1. třetina 20. století,  
bíle glazovaná keramika, zdobeno dekorem 
pomerančů, džbán, umyvadlo, dvě dózy s víčky, 
celkem 4 kusy, výška džbánu 28 cm,  
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600  CZK

98 N 
Porcelánový hrníček s portréty  
Františka Josefa I. a Viléma II.  
(A porcelain cup with portraits  
of Franz Josef I and Vilhelm II)  
Čechy, Hory u Lokte, 1914-1915, porcelán, 
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem, 
sběratelsky oblíbený námět, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2000 až  2500 CZK

99 N 
Porcelánová váza s vyobrazením starší  
a mladší dámy  
(A porcelain vase with a picture  
of an old and a young lady) 
Čechy, po roce 1918, Hory u Lokte,  
značeno Made in Czechoslovakia,  
vídeňský styl, na dně označení Vídně, porcelán, 
glazováno, zdobeno tištěným domalovaným 
dekorem, zlaceno, výška 40,5 cm,    
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

100 N
Milenci na gondole  
(A lovers on a gondola) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta  
20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno, značeno, délka 48 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

101 N
Dvouplamenný svícen se stojící dívkou  
(A candlestick for two candles  
with a standing female) 
Německo, Durynsko, 2. polovina 20. století, 
porcelán, glazováno, malováno bledými 
barvami v durynském stylu, značeno čísly, 
výška 40,5 cm,     
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
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106 N
Figurální váza s polonahou dívkou  
(A figural vase with a half nude female) 
Čechy, pravděpodobně Bechyně,  
přelom 19. a 20. století, secesní styl,  
značeno: „Made in Austria“, patinovaná 
keramika, plasticky zdobeno, dekor dívky  
a mořských vln, výška 44 cm,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

107 N
Talíř s portétem Marie Antoinetty  
(A plate with a portrait of Marie Antoinett) 
Francie, Sévres, Ludvík Filip, datováno 1846, 
značeno značkami Sévres, centrální malba 
signovaná L.V., okraje zdobeny 6 zátišími  
s hudebními nástroji a symboly venkova, 
zlaceno, značeno, průměr 25,5 cm, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

108 N
Modro bílý talíř s výjevy čínského venkova  
(A blue and white plate with pictures  
of Chinese village) 
Holandsko, Delft, 18. století, fajáns,  
plasticky zdobeno, glazováno, malováno 
kobaltovou modří, zhotoveno ve stylu  
čínských talířů kraak, kovová montáž  
k zavěšení, průměr 34 cm, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

109 N
Dva talíře s modrou malbou květin  
(Two plates with a blue painting  
of flowers) 
Rakousko, Vídeň, 2. polovina 18. století, 
porcelán, glazováno, malováno, jeden  
z talířů značen značkou Vídně, typický  
dobový dekor, jeden z talířů kovová montáž, 
průměr obou 34 cm, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

110 N
Oranžový talíř s malbou květin  
(An orange plate with a painting  
of flowers) 
Rakousko, Vídeň, datováno 1834, značeno, 
popis v latině, „Delphinium Ajacis“, porcelán, 
glazováno, malováno, zlaceno, průměr 18 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

111 N
Modrý talíř s malbou květin  
(A blue plate with a painting of flowers) 
Rakousko, Vídeň, datováno 1833, značeno, 
popis v latině, „Lantana Akuleata“, porcelán, 
glazováno, malováno, zlaceno, průměr 18 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

112 N
Talíř s modrou, červenou  
a žlutou malbou květin  
(A plate with blue, red and yellow  
painting of flowers)  
Německo, pravděpodobně Villeroy a Boch,  
2. polovina 19. století, jemná kamenina, 
glazováno, malováno, průměr 19 cm, 
vyvolávací cena: 800  CZK (32 EUR)
odhad: 900 až 1100  CZK

113 N 
Talíř s půlpostavou dívky  
(A plate with a half figure of a female)  
Čechy, Slavkov, kolem poloviny 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno, 
průměr 22 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

114 N
Šálek s podšálkem s malbou  
muže s hadem  
(A cup and soucer with a painting  
of a man with a snake) 
Čechy, Kysibl (Giesshübel), počátek 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno, vyobrazení boha lékařů s hadem, 
nápis: „Aeskulap“, podšálek značen iniciálami 
J.D., výška 7 cm, mírně poškozeno,   
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

115 N
Šálek s podšálkem s malbou ženy s rýčem  
(A cup and soucer with a painting  
of a woman with a spade) 
Čechy, Kysibl (Giesshübel), počátek 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno, vyobrazení bohyně zahradníků  
s květinami a rýčem, nápis: „Pomona“, 
podšálek značen iniciálami J.D., výška 7 cm,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

116 N
Šálek s podšálkem s černobílou malbou 
svatého Jíří s drakem  
(A cup and soucer with black a white 
painting of St. George and the dragon) 
Rakousko, Vídeň, datováno 1802, porcelán, 
glazováno, malováno, značeno, velké modré 
plochy, na šálku svatý Jiří a nápis ve 
francouzštině „Le Triomphateur“ (Vítěz),  
na podšálku malba anděla a nápis „La Verta“ 
(Nevinná), výška 7,5 cm, restaurované ouško,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

117 N
Šálek a podšálek s modrým povrchem  
a malbou květin  
(A cup and soucer with a blue surface  
and painting of flowers) 
Čechy, Slavkov, datováno 1847, porcelán, 
glazováno, malováno, značeno, ve dně litofanie 
s námětem anděla a ženy, celková výška 14 cm,  
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

118 N
Párové svícny s postavami dámy  
a šlechtice  
(A pair of candlesticks with figures  
of a lady and nobleman) 
Německo, Durynsko, Plavno, 2. polovina  
19. století,  dvouplamenné svícny,  
plasticky zdobeno květinami,  porcelán, 
glazováno, malováno světlými barvami  
v durynském stylu, výška každého 32,5 cm, 
mírně poškozeno, restaurováno,  
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000  CZK

119 N
Stojící šlechtic  
(A standing nobleman) 
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),  
kolem poloviny 19. století, číslo modelu  
A 58, číslo malíře 22, porcelán,  
glazováno, malováno, značeno,  
výška 20 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
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120 N
Muž s bubnem  
(A man with a drum)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald),  
kolem poloviny 19. století, porcelán,  
glazováno, malováno, značeno,  
velmi kvalitní provedení, buben jako  
stojánek na sirky, výška 17 cm,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

121 N
Miska na noze s objímajícími se dětmi  
(A bowl on a leg with embracing children) 
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina  
19. století, porcelán, glazováno,  
malováno, zlaceno, značeno,  
plasticky zdobeno květinami, na noze  
objímající se chlapeček a holčička,  
číslo modelu A 59, číslo malíře 59,  
pořadí z formy 48, výška 30 cm, 
vyvolávací cena: 38 000 CZK (1520 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

122 N
Soška dámy držící dopis  
(A small statue of a lady holding  
a letter)
Čechy, 2. polovina 19. století, porcelán, 
glazováno, malováno, výška 15 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

123 N
Šálek a podšálek s malbou chrámu  
Sv. Štěpána ve Vídni  
(A cup and soucer with a painting  
of the cathedral of St. Stephan  
in Vienna)  
Rakousko, Vídeň, 1825, porcelán,  
glazováno, malováno, zlacené plochy,  
značeno, nápis na dně hrníčku  
ve francouzštině: „Vue de la place dite ´Stock 
in Eisen a Vienne´, nepůvodní   
značený vídeňský talířek, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

124 N
Šálek a podšálek s malbou Drážďan  
(A cup and soucer with a painting  
of Dresden) 
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),  
datováno 1856, porcelán, glazováno,  
malováno, zlaceno, miniatura  
s vyobrazením Drážďan od Labe s loděmi  
a lidmi na mostě,  značeno, výška 7,5 cm, 
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

125 N
Šálek a podšálek zdobený zlatými  
kroužky  
(A cup and soucer decorated  
with gold rings) 
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),  
přelom 18. a 19. století, porcelán, glazováno, 
zlaceno, nejstarší značka malovaná modře  
pod glazurou, výška 9 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 4000 CZK (80 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

126 N
Šálek a podšálek zdobený zlatem  
a modrými pruhy  
(A cup and soucer decorated  
with gold and blue strips) 
Německo, Prusko, Berlín, polovina  
19. století, porcelán, glazováno,  
zlaceno, nejstarší značka malovaná modře  
pod glazurou, výška 9 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 4000 CZK (80 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

127 N 
Porcelánové hodiny s postavou  
sedícího Turka  
(A porcelain clock with a figure  
of sitting Turk)
pravděpodobně Čechy, po roce 1860, 
dvoudílné pouzdro, podstavec  
a odnímatelná socha Turka, glazováno, 
malováno květinovým dekorem,  
plochý hodinový stroj, výška 32 cm,  
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

128 N 
Mísa na noze plasticky zdobená pruhy  
(A bowl on a leg with a plastic  
decoration of strips) 
Čechy, kolem poloviny 19. století,  
porcelán, plasticky zdobeno ve stylu lastury, 
glazováno, malováno, značeno stylizovanou 
značkou Míšně, složeno ze dvou částí 
spojených šroubem, výška 16 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

129 N 
Šlechtic se zajícem  
(A nobleman with a hare)
Čechy, 2. polovina 19. století,  
porcelán, glazováno, malováno,  
značeno čísly, výška 11 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
 

130 N 
Dáma s kočkou  
(A lady with a cat) 
Čechy, 2. polovina 19. století, porcelán, 
glazováno, malováno, značeno čísly, výška 9,5 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

131 N
Tři malé porcelánové figurky:  
šlechtic, sedlák a dáma  
(Three small porcelain figures:  
a nobleman, a farmer and a lady)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),  
kolem poloviny 19. století, porcelán,  
glazováno, malováno, jedna figurka  
značená, výška 4,5-5 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

132 N 
Stojící žena  
(A standing woman)  
Čechy, Klášterec, kolem poloviny 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno,  
výška 6,5 cm, 
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

133 N 
Sedící muž v klobouku  
(A sitting man in a hat) 
Čechy, Březová (Pirkenhammer), kolem poloviny 
19. století, neglazovaný porcelán (biskvit), 
malováno, značeno, výška 5,5 cm, poškozeno,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK
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140 N 
Keramická mísa na noze se šesti talířky  
(A ceramic bowl on a leg with six plates) 
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, 
secesní styl, keramika, prolamované okraje, 
plasticky zdobeno vegetativním dekorem, 
barevně glazováno, průměr talířků  
20,5 cm, průměr mísy 32 cm,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

141 N 
Bohatě zdobený čajový servis  
se třemi šálky a podšálky  
(Richly decorated tea set  
with three cups and soucers) 
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),  
po roce 1860, rokokový styl, plasticky 
zdobeno, malováno květinami, některé kusy 
značeny tlačenou značkou, celkem 6 kusů: 
konvička, cukřenka, mlíčenka, 3 šálky  
s podšálky, výška konvičky 28 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK 
 
142 N
Keramický květináč s egyptskými motivy  
(A ceramic flowerpot with Egyptian 
decoration)
Čechy, Amphora Teplice, 20.-30. léta  
20. století, styl ovlivněný nálezem 
Tutanchamonovy hrobky, plasticky zdobeno, 
barevně glazováno, výška 13 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

143 N
Miska ve tvaru květu s figurou polonahé 
klečící dívky  
(A bowl in the shape of flower  
with a figure of half nude kneelig female)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald), Bloch, 
přelom 19. a 20. století, secesní styl,  
výška 14 cm, délka 22 cm, restaurováno, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

134 N 
Keramická zlatě malovaná police na zeď  
(A ceramic gold painted shelf  
on a wall) 
Čechy, konec 19. století, plastický dekor  
s prvky historismu a secese, zlatě a modře 
patinováno, doplněno dřevem, výška 61 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

135 N 
Oválný modrobílý talíř zdobený  
květinami  
(An oval blue and white plate decorated 
with flowers) 
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),  
2. polovina 19. století, porcelán,  
glazováno, domalovaný tisk, značeno,  
délka 30 cm, montáž k zavěšení na zeď,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

 

136 N
Dva malé talíře zdobené vegetativním 
dekorem 
(Two small  plates with floral  
decoration) 
Čechy, České Budějovice, Hardmuth,  
2. polovina 19. století, jemná kamenina, 
zdobeno podglazurním tiskem,  
průměr každého 20 cm, u jednoho  
kovová montáž k zavěšení, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

137 N 
Talířek zdobený květy  
s prolamovanými okraji  
(A small plate decorated with flowers  
and holes in margin)  
Čechy, Klášterec, porcelánka Union,  
20.-30. léta 20. století, porcelán,  
glazováno, zdobeno domalovaným  
potiskem, průměr 18 cm, 
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

138 N 
Dívka hrající na cimbál  
(A female playing a dulcimer) 
Rakousko, Vídeň, datováno 1854,  
porcelán, glazováno, malováno, značeno,  
výška 13 cm, mírně poškozeno,  
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

139 N 
Velký asijský talíř s malbou květin  
(A big Asian plate with a painting  
of flowers) 
Čína, polovina 19. století, zhotoveno  
v japonském stylu imari, porcelán,malováno 
modře pod glazurou, červeně a modře  
na glazuře, vzadu modrobílá malba květin, 
průměr 46 cm, adjustováno k zavěšení,  
mírně poškozeno,   
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
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144 N
Keramický džbánek s egyptskými motivy  
(A ceramic small jug with Egyptian 
decoration)
Čechy, Amphora Teplice, 20.-30. léta  
20. století, styl ovlivněný nálezem 
Tutanchamonovy hrobky, plasticky zdobeno, 
barevně glazováno, výška 16 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

145 N
Keramická miska s uchem a ptáčky  
(A ceramic bowl with a handle and birds) 
pravděpodobně Čechy, přelom 19. a 20. století, 
plasticky zdobeno květinami, figury ptáčků 
sedících na rukojeti, glazováno, malováno, 
výška 19,5 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

146 N 
Šálek a podšálek s malbou Ježíše Krista  
(A cup and a soucer with a painting  
of Jesus Christ) 
Čechy, kolem poloviny 19. století, 
biedermeierovský styl, porcelán,  
glazováno, malovaná miniatura, zlaceno,  
výška 13 cm, restaurováno,    
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

147 N
Keramický korbel s cínovým víčkem  
s vyobrazením městečka  
(A ceramic tankard with a tin cover  
with a picture of a town) 
Německo, počátek 20. století, jemná kamenina, 
glazováno, zdobeno potiskem a malbou, 
vyobrazení městečka Breux, výška 21,5 cm,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

148 N
Porcelánová mycí souprava s modrými  
a zlatými pruhy  
(A porcelain washing set with blue  
and gold stripes)
Čechy, Březová (Pirkenhammer),  
polovina 19. století, porcelán, glazováno, 
malováno, značeno, umyvadlo, džbán,  
3 dózy, celkem 5 kusů,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

149 N
Čínská porcelánová mistička  
v cínové montáži  
(A Chinese porcelain bowl  
in a tin monting) 
Čína, počátek 19. století, porcelán, glazováno, 
zdobeno malbou s výjevem z čínského dvora  
a červenými rybičkami, průměr 12,5 cm,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až  10 000 CZK

150 N
Chlapec a holčička s krajkovou sukní  
(A boy and a girl with a lace skirt) 
Německo, Durynsko, Unterweissbach,  
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno, 
malováno, značeno, výška 12 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

151 N
Chlapec a holčička s košíkem vína  
(A boy and a girl with a basket of grapes) 
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt, 
kolem poloviny 20. století, porcelán,  
glazováno, malováno, značeno, výška 17 cm,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

152 N
Porcelánový korbel s malbou muže 
s cínovým víčkem  
(A porcelain tankard with paiting  
of a man with a tin cover) 
Německo, konec 19. století, porcelán, 
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem  
s motivem myslivce, víčko plasticky zdobeno, 
ve dně litofanie s vyobrazením muže a ženy  
ve vesnické světnici, výška 23,5 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 40000 CZK

153 N
Tři rokokové postavy s ovečkou  
(Three rococo figures with a sheep) 
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,  
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno, 
černě malováno, značeno, délka 18 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až  7000 CZK
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154 N
Rokokový pár u zídky  
(A rococo couple at a small wall)
Německo, Durynsko, Rudolstadt, EBS,  
počátek 20. století, porcelán, glazováno, 
malováno, značeno, výška 15,5 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

155 N
Dívka v krajkových šatech  
(A female in a lace dress) 
Německo, Volkstedt-Rudolstadt,  
20.-30. léta 20. století, porcelán,  
glazováno, malováno, značeno,  
výška 21,5 cm, mírně poškozeno,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až  7000 CZK

156 N
Žena v kroji se dvěma dětmi  
(A female in a national costume  
with two children) 
Čechy, Bechyně, počátek 20. století,  
ve stylu sochaře Franty Úprky (1868-1929),  
keramika, patinováno, značeno, výška 50 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až  12 000 CZK

157 N
Bílá klečící divka  
(A white kneeling female) 
Německo, Bavorsko, značeno tlačenou značkou 
„Dlotefia Weissen“, 30.-40. léta 20. století,  
styl Třetí říše, výška 23 cm, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

158 N
Pierot s kytarou a vyjícím psem  
(A Pierrot with guitar and a howling dog) 
Německo, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno, 
tlačené jméno modeléra R. Marcuse,  
číslo modelu K311, jeden z nejznámějších 
rosenthalských modelů, výška 36 cm,  
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK

159 N
Dóza s víčkem s malbou bruslících  
dam a šlechtice  
(A bowl with a cover with painting  
of skating ladies and a nobleman)  
Německo, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno,  
popis „Handgemalt“, oválný tvar, šířka 17 cm,   
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK 

160 N
Modrobílý talíř s malbou květin a ptáků  
(A blue white plate with painting  
of flowers and birds)  
Holandsko, Delft, 1. polovina 20. století,  
fajáns, glazováno, malováno, mírně 
krakelováno, značeno, vyrobeno ve stylu  
staré delfské tradice, průměr 24 cm,  
vyvolávací cena: 650 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

161 N
Modrošedý kameninový korbel  
s německými nápisy a cínovým víčkem  
(A blue grey pottery tankard  
with German signs and a tin cover)  
Německo, 2. polovina 19. století, plasticky 
zdobeno, výška 18 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 až  2200 CZK

162 N
Porcelánová váza s uchy ve tvaru hadů  
(A porcelain vase with handles  
in the shape of snakes)  
Čechy, Březová (Pirkenhammer),  
2. polovina 19. století, porcelán, glazováno, 
malováno, značeno, výška 41 cm, mírně 
poškozeno, neodborně restaurováno,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
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