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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
Výstava dražených předmětů uvedených v tomto katalogu
proběhne v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7,
ve dnech 26. 5. – 1. 6. 2013 vždy od 10:00 do 18:00 hod.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

Exhibition of works of art presented in this auction
catalogue will be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague
1, Valentinska No. 7 in 26th May - 1st June 2013 every day
from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

I.	UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
II.
SKLO (GLASS)
III.	PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND FINE CERAMICS)
IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY, MINCE
(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS, COINS)

Aukce proběhne v neděli 2. 6. 2013 ve 14:00 hod. v budově
ALMA ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 2nd June at 2:00 p.m.
at ALMA ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.
Parkovat je možné v podzemních garážích
pod nám. Jana Palacha (vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages
under the Jan Palach sq. (entrance by Rudolfinum).

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)
DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
V.

GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
VI. MALBA (PAINTINGS)
VII. PLASTIKY, SKULPTURY (SCULPTURES, FIGURES)
VIII.	PŘEDMĚTY DODATEČNĚ VLOŽENÉ DO AUKCE
(SUBJECTS ADDITIONAL INSERTED INTO THE AUCTION)
PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

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 2. 6. 2013 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 26. 5. – 1. 6. 2013 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.,

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.

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
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. T
 he 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,
2nd June 2013 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

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 2. 5. 2013
Marek Mahler
Notice: The English text is only
a summary of the czech version.
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 26th May 1st June 2013 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, 2nd May 2013
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1N
Žolíkové karty v koženém pouzdru
(Joker cards in a leather case)
Rakousko, Vídeň, značeno: „Fera Piatnik
a Söhne, A.G. Wien“, počátek 20. století,
bohatě barevně zdobeno,
rozměr karty 6x9 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

4N
Rámeček se stojánkem zdobený
květinvou mozaikou
(A frame with a stand decorated
with a flower mosaic)
Itálie, 2. polovina 19. století, bohatě rytý,
zlacený bronz, osazená florentská mozaika
z kamenů, střed otevíratelný jako medailon,
uvnitř fotografie chlapce v námořnickém
oblečku, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

7N
Americký zapalovač Zippo
(An American lighter Zippo)
USA, 60.-80. léta 20. století, plasticky zdobená
niklovaná mosaz, námět – reklama na cigarety
Marlboro, výška 5,5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

7

1

8N
Stříbrná slánka, pepřenka a dóza
na omáčku
(Silver salt, pepper pot and jar for sauce)
Rakousko, Vídeň, značeno 13 lotovým puncem
s datováním 1853, slánka a pepřenka ve tvaru
mušle, omáčník skleněná vložka z bíle
vrstveného probrušovaného skla, plasticky
zdobené stříbrné víčko s postavou kohouta,
Ag 812/1000, celková hmotnost 286 g,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

2N
Krabička s plastickým vyobrazením smrti
vévody Orleánského
(A box with a plastic decoration of death
of Duke of Orleans)
Francie, 2. polovina 19. století,
lisovaná hmota v barvě želvoviny,
vyobrazení muže na smrtelné posteli,
nápis: „Dernier moments… le Duc d´Orleans“,
půdorysný rozměr 5x9 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

4

2
3N
Mosazný čtyřramenný lustr
(A brass four-spoke chandelier)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
lisovaná mosaz, skleněná stínidla
ve tvaru plamenů, celková výška 64 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

5N
Špička na cigarety ve tvaru lva
(A cigarette holder in the shape
of a lion)
Čechy, Czapek Praha, počátek
20. století, mořská pěna, značená etue,
délka 17 cm, chybějící náústek,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

8
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6N
Železné nůžky s křížem
(An iron scissors with a cross)
Německo, Solingen, přelom 19. a 20. století,
na rukojeti vyříznut kříž,
gravírováno, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR)
odhad: 300 až 360 CZK
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9N
Stříbrný desertní nůž plasticky
zdobený květinami
(A silver desert knife with a plastic
decoration of flowers)
Rusko, přelom 19. a 20. století, celostříbrný,
Ag 875/1000 (84 zolotnikov),
hmotnost 34,55 g, délka 17 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

14 N
Kovová žardiniéra se skleněnou vložkou
(A metal jardiniere with a glass insert)
pravděpodobně Čechy, počátek 20. století,
secesní styl, stříbřeno, částečně setřeno,
skleněná vložka s broušeným vegetativním
dekorem, délka 29 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

19 N
Stříbrné zrcátko s rukojetí
(A silver mirror with a handle)
Německo, značeno: „Art Krupp Berndorf“,
plasticky zdobeno vegetativním dekorem,
Ag 800/1000, celková hmotnost,
délka 30 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

9
10
Oválný zrcadlový rám zdobený intarzií
(An oval mirror frame decorated
with inlays)
Čechy, 1. třetina 20. století, dřevo v barvě
buku intarzované tmavší linkou,
osazeno nové zrcadlo, výška 153 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
11 N
Skleněná krabička na šperky
(A glass box of jewellery)
pravděpodobně Francie, přelom 19.
a 20. století, fasetově broušené sklo
v mosazných rámečcích, výška 7 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

18 N
Odznak slovenských dobrovolníků
pomáhajících v Rusku Wermachtu
(A badge Slovak volunteers helping
Wehrmacht in Russia)
Slovensko, po roce 1941, stříbřená mosaz,
vyobrazení německého meče rozbíjející
hvězdu, srp a kladivo, délka 5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

14
15 N
Indická výšivka se slony a pávy
(An Indian embroidery with elephants
and peacocks)
Indie, přelom 19. a 20. století,
vyšíváno kovem, zdobeno sklem
ve formě kamenů, poškozeno,
rozměr 66x74 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

18

19

20 N
Čtyři thonetové židle s područkami
(Four Thonet chairs with armrests)
Morava, počátek 20. století, ohýbané
bukové dřevo, tmavě mořeno, značeno
papírovým štítkem a vypálenou značkou,
výška židle 78 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

15
11
12 N
Pět bankovek terezínského ghetta
(Five notes of the Therezine ghetto)
Čechy, datováno 1943, 1, 2, 3, 4, 5,
10, 20 koruna platné v ghettu,
rozměr 20 koruny 6,5x13 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

12
13
Dřevěný zrcadlový rám zdobený
řezbou květin
(A wooden mirror frame decorated
with egraving of flowers)
Čechy, počátek 20. století, secesní styl,
masivní dřevo v barvě kaštanu, osazeno
nové zrcadlo, výška 117 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

16 N
Kovová miska na ořechy s veverkou
(A metal bowl for nuts with a squirrel)
Německo, WMF, 1. třetina 20. století,
stříbřená alpaka, miska na noze, tvar mušle,
veverka s oříškem ve formě figurky,
celková výška 21 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

16
17 N
Stříbrný lorňon
(A silver lorgnette)
Německo, 1. třetina 20. století,
značeno dovozovým československým
puncem, skládací mechanismus, plasticky
zdobeno, ryto, Ag 900/1000,
hmotnost 24,75 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

20

17

5
21 N
Pečetítko z rohoviny se stříbrným
razidlem
(A seal of horn with a silver stamp)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
na razidlu vyobrazení antických postav,
Ag 800/1000, celková výška 5,2 cm,
vyvolávací cena: 850 CZK (34 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

25 N
Nábytek do pracovny ve stylu art deco
(An office furniture in the art deco style)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, art deco
ovlivněné kubismem, ořechová barva dřeva,
pracovní stůl, čalouněná židle, kulatý
konferenční stolek, dvě křesla se světlými
potahy s pruhy, knihovna, celkem 6 kusů,
vyvolávací cena: 88 000 CZK (3520 EUR)
odhad: 100 000 až 120 000 CZK

25 b

21
22 N
Stříbrná manikúra v etui
(A silver manicure in a case)
Německo, 1. třetina 20. století, celkem
11 kusů a zrcátko, střenky ocel, rukojeti stříbro,
Ag 800/1000, celková hmotnost 154 g btto,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

25 a
22
23 N
Stříbrná rtěnka s červenými konci
(A silver lipstick with red ends)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, oboustranná rtěnka, zdobená
rytinami s vegetativním dekorem, červené
konce z plastické hmoty, Ag 900/1000,
celková hmotnost 23,6 g, délka 10 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

26
23
24 N
Stříbrná tabatěrka plasticky zdobená a rytá
(A silver cigarette case decorated
with embossed and engraved)
Československo, 30. léta 20. století,
uvnitř datováno: „vánoce 1933“,
Ag 800/1000, hmotnost 122,0 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

24

25 c

26 N
Lakovaná krabička s malbou jeřábů
(Lacquered box with a painting of cranes)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století,
lakované dřevo, tvar skříňky se šuplíkem,
zamykatelná dvířka, výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

27 N
Kalamář s kulometem
(An ink stand with a machine gun)
Francie, 1914-1918, značeno „SII de Reins“,
dar legionářům, patinovaná kovová kompozice,
signováno modelérem na podstavci,
délka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

27

25 d

25 d

6
28 N
Stříbrná taštička se safíry v uzávěru
(A silver small bag with sapphires
in the cap)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
taštička ze stříbrných kroužků,
celostříbrná obroučka, Ag 800/1000,
hmotnost 21,7 g
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

33 N
Fajfka z mořské pěny s hlavami
lidí a zvířat
(A pipe from meerschaum with heads
of people and animals)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
řezba v mořské pěně, náustek jantarová hmota,
uloženo v etui, délka fajfky 11 cm,
volávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

33

28
29 N
Stříbrný kroužek na ubrousky
(A silver napkin ring)
Německo, přelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno, ryto v historizujícím
duchu, Ag 800/1000, hmotnost 16,60 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
30
Stříbrný košíček
(A small silver basket)
Německo, počátek 20. století, prolamované
okraje, ucho, Ag 800/1000, hmotnost 26,2 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

34 N
Fajfka z mořské pěny s květinami
zdobená kameny
(A pipe from meerschaum with flowers
decorated with stones)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
řezba v mořské pěně, zdobeno chalcedony,
náustek jantarová hmota, uloženo v etui,
délka fajfky 12 cm,
volávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

36 N
Dřevěná krabička zdobená kamennou
mozaikou
(A wooden box decorated with stone
mosaics)
Čechy, Karlovy Vary, přelom 19. a 20. století,
itarzováno kameny a perletí, nápis „Marienbad“,
délka 12 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

36

37

37 N
Korálková taštička s dekorem květů
(A beaded bag decorated with flowers)
Čechy, 2. polovina 19. století, základ
modrofialové korálky, květy z barevných
korálků, délka 32 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK
38 N
Stříbrné desertní příbory v etui
(Silver forks and knives in a box)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
6 celostříbrných malých vidliček, 6 nožů
se stříbrnými rukojeťmi a ocelovými střenkami,
Ag 800/1000, celková hmotnost 356,4 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

34

29

30

31 N
Dřevěná krabička ve formě truhly
plasticky zdobená kovem
(A wooden box in the shape of a chest
with a plastic metal decoration)
Čechy, přelom 19. a 20. století, historizujcí styl,
klíček, celková délka 20 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

31
32 N
Tesák s pilovými zuby
(A hunting knife with saw teeth)
Rakousko, 2. polovina 19. století, dřevěná
rukojeť, ochrana rukojeti zdobená mušlí,
celková délka 64 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

35 N
Panenka s porcelánovou hlavou
(A doll with a porcelain head)
Německo, Durynsko, Armand Marseille,
počátek 20. století, biskvitová, malovaná hlava,
modré skleněné zavírací oči, pravé blond vlasy,
kloubové tělo, označní modelu 390,
celková délka 63 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

38
39 N
Rohová intarzovaná skříňka
(An inlaid corner cabinet)
Čechy, datováno 1886, druhobarokní styl,
intarzováno květinami a ptáky,
výška 115 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

35

32

39
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II. SKLO
(GLASS)
40 N
Fasetově broušená malá sklenice na noze
(A faset cut small glass on a leg)
Francie, konec 18. století, klasicistní styl,
zlatá linka na kupě, bohatě broušeno do hran
a plošek, výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

43 N
Váza z hutního křišťálového skla se
zelenými pruhy
(A vase of a heavy crystal glass
with green stripes)
Čechy, Železný Brod, polovina 20. století,
podle návrhu Miroslava Klingera (1922-1999),
sklo barvené ve hmotě, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

46 N
Dvanáct broušených sklenic a džbán
z křišťálu
(Twelve cut glasses and a jug
of crystal)
pravděpodobně Jižní Čechy, Chlum u Třeboně,
2. polovina 20. století, fasetově broušeno ve
stylu Moseru, výška džbánu 19,5 cm, výška 6
sklenic 14 cm, výška dalších 6 sklenic 11 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhadní cena: 8000 až 10 000 CZK

40 68
41 N
Dvě vázy zdobené zelenými skvrnami
a fialovými pruhy
(Two vases decorated with green spots
and purple stripes)
Čechy, Lenora, Kralik, 1. třetina 20. století,
barveno ve hmotě, plasticky tvarováno,
výška 21 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

46

43
44 N
Světle hnědá broušená a leptaná váza
(A pale brown cut and etched vase)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta
20.století, značeno rytou značkou na dně,
výška 23 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

47 N
Šest křišťálových sklenic zdobených
červenou lazurou a rytinami
(Six crystal glasses decorated
with red stain and engravings)
Čechy, Nový Bor, styl Egermann,
2. polovina 20. století, zdobeno řezbou
s loveckými výjevy v rokokovém duchu,
výška sklenice 19 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

41
42 N
Karafa se šesti skleničkami ze žutého skla
(A decanter with six glasses
of a yellow glass)
Čechy, Nový Bor, 20. století, styl art deco,
fasetově broušeno, leptáno, zdobeno černou
lazurou, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

42

44

47

45 N
Křišťálová váza malovaná zlatem
(A crystal vase painted with gold)
Čechy, pravděpodobně Kamenický Šenov,
polovina 20. století, fasetově broušeno,
malováno květinovým dekorem, výška 18,5 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

48 N
Váza zdobená červenou lazurou a rytinami
(A vase decorated with red stain
and engravings)
Čechy, Nový Bor, styl Egermann,
2. polovina 20. století, zdobeno řezbou
s loveckými výjevy v rokokovém duchu,
výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

45

48

8
49 N
Šest sklenic na noze zdobených rytinami
květin (Six glasses on legs decorated
with engravings of flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, křišťálové sklo,
bohatě zdobeno rytinami, výška 16,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

49

53 N
Skleněná lampička s leptaným
dekorem květin
(A glass lamp with an etched decoration
of flowers)
Čechy, Polubné, Riedel, 30. léta 20. století,
bílé zeleně vrstvené, leptané sklo, uvnitř
původní vestavba s objímkou, výška 17 cm,
funkční stav,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

56 N
Válcovitá váza s bílými skvrnami
a barevnými tyčinkami
(A cylindrical vase with white spots
and colored sticks)
Československo, Škrdlovice, 2. polovina
20. století, masivní křišťálová sklovina
zdobená ve hmotě, značeno nálepkou
výrobce, výška 26,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

50

50 N
Šest likérových sklenic na noze zdobených
rytinami květin
(Six liqueur glasses on legs decorated
with engravings of flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, křišťálové sklo,
bohatě zdobeno rytinami, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
51 N
Skleněná mísa s malbou motýlů
(A glass bowl with paintings of butterflies)
Čechy, konec 19. století, prolamované okraje,
barveno ve hmotě modrými a stříbrnými
skvrnami, malováno emaily, průměr 22 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

56

53
54 N
Modrá broušená váza ve tvaru akvária
(A blue cut vase-shaped aquarium)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina
20. století, broušeno, značeno, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (396 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

57

57 N
Modrá váza se zelenými nálepy
(A blue vase with green fusions)
Čechy, Chřibská, kolem poloviny
20. století, autor návrhu Josef Hospodka,
výška 21,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
58 N
Fasetově broušená váza s oroplastikou
z alexandritového skla
(A faset cut vase with an oroplastic
of an alexandrit glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina
20. století, oroplastika s výjevy amazonek,
sklo měnící barvu, v přírodním světle červeno
fialová, v umělém zeleno modrá, značeno,
výška 27,5 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 18 000 CZK

51
52 N
Křišťálová mísa z lisovaného skla na noze
(A crystal bowl of a press glass on a leg)
Čechy, 2. polovina 19. století, zdobeno
ornamenty s vegetativním dekorem,
výška 17 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

52

54
55 N
Šest křišťálových sklenic s oroplastikou
(Six crystal glasses with an oroplastic)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina
20. století, leptáno, zlaceno, vegetativní dekor,
značeno, výška sklenice 15,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

55

58
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59 N
Křišťálová sklenice s rytinami německých
měst (A crystal glass with engravings
of German towns)
Německo, 1. polovina 20. století,
biedermeierovský styl, fasetově broušeno,
kvalitně ryto, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZ

59
60 N
Váza s modrými pruhy a černými uchy
(A vase with blue stripes and black
handles)
Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, barveno ve hmotě bílými
a růžovými skvrnami a modrými pruhy,
výška 18,5 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

62 N
Tyrkysová váza s fialovým dnem a pruhy
(A turquoise vase with a purple bottom
and stripes)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století,
barveno ve hmotě, irizováno, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

65 N
Červená tmavě modře vrstvená váza
s dekorem květů
(A red vase with a dark blue overlay
with etched decoration of flowers)
Čechy, Kláštěrský Mlýn, Loetz, 1. třetina
20. století, vrstveno, leptáno, broušeno,
v dekoru značeno Richard, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

62
63 N
Fasetově broušená světle zelená váza
(A faset cut pale green vase)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina
20. století, masivní sklo barvené ve hmotě,
křišťál přecházející do světle zelené,
kosočtverečný půdorys, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

65
66 N
Modrá váza se zlacenými antickými
postavami
(A blue vase with golden antique figures)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, dekor Etrusk,
1. třetina 20. století, leptáno broušeno,
zlaceno, (oroplastika), široký tvar, dvě
křišťálová ucha, mimořádná velikost,
výška 21,5 cm, průměr 24 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
67 N
Křišťálová soška dívky
(A crystal statue of a female)
Čechy, Desná (dříve Riedel), 2. polovina
20. století, umělecké lisované sklo,
leptáno na povrchu, výška 19,5 cm
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

63
60
61 N
Modrá vázička se zelenými segmenty
ve formě květů
(A blue vase with green segments
in the form of flowers)
Čechy, Harrachov, 2. polovina 19. století,
italský styl millefiori, řezané barevné skleněné
plátky zatavené v modré sklovině, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

64 N
Žlutá červeně vrstvená váza s leptaným
dekorem jelenů a stromů
(A yellow layered red vase with etched
decoration of deers and trees)
Československo, Krasno, 20.-30. léta
20. století, vrstvené sklo, leptáno,
broušeno, výška 26 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

67

61

64

68 N
Dvě malé křišťálové sklenice na noze
(Two small crystal glasses on a leg)
Anglie, 2. polovina 19. století, na jedné sklenici
vyryto „Fox“, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
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III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
69 N
Porcelánová kočka s míčkem
(A porcelain cat with a ball)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald),
1. třetina 20. století, malováno pod glazurou
v kodaňském stylu, značeno značkou „Meissen“
používanou na cibulový porcelán, délka 20,5 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

73 N
Dva keramické talíře s portéty šlechticů
(Two ceramic plates with portraits
of noblemen)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno, barevně glazováno,
značeno, otvory pro zavěšení, jeden talíř
restaurován na okraji, průměr 42 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

75 N
Velký talíř s vyobrazením muže na rybě
a dvou polonahých žen
(A big plate depicting a man on a fish
and two half-naked females)
Německo, Mettlach, 2. polovina
19. století, zhotoveno ve stylu Wedgwood,
zelenomodrá kamenina, bílý reliéf, vytlačená
signatura modeléra „Stuhl“, vzadu značeno,
průměr 53 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

69
70 N
Dáma sedící v křesle
(A lady sitting in an armchair)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu 521, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

70

84

71 N
Chlapec s jehňátkem
(A boy with a lamb)
Německo, Bavorsko, Goebel, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, malováno,
dobová tlačená značka, na podstavci jméno
modelérky M.I. Hümmel, číslo modelu 84,
výška 15 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

72

73 a
75

73 b

76 N
Velká fajansová váza s uchy ve tvaru hadů
malovaná renesančními výjevy
(A big faience vase with handles
in the shape of snakes painted
with renaissance scene)
Itálie, styl istoriato, přelom 19. a 20. století,
tak zvaná hadí váza, plasticky zdobeno
maskami, malováno renesančními ornamenty,
dva malované výjevy: bohyně Diana na lovu
a Paridův soud, výška 87 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

74 N
Keramický talíř se třemi Japonkami
a dítětem
(A ceramic plate with three Japanese
women and a child)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl sacuma,
jemná kamenina, malováno pastózními emaily,
zlaceno, otvory pro zavěšení, průměr 40 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

71

72 N
Chlapec s basou
(A boy with a contrabass)
Německo, Bavorsko, Goebel, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, malováno, dobová
tlačená značka, na podstavci jméno modelérky
M.I. Hümmel, číslo modelu 89/1, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

74

76
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77 N
Pár porcelánových talířů s malbou květin
(A pair of porcelain plates with paintings
of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
20.-30. léta 20. století, glazováno,
malováno, klasický míšeňský dekor,
značeno, montáž k zavěšení, průměr 33 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

79 N
Tanečnice s krajkovou sukní
(A female dancer with a lace skirt)
Německo, Durynsko, Sitzendorf, 2. polovina
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
výška 13 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

83 N
Velká kachna
(A big duck)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina
20. století, porcelán, malováno pod glazurou,
značeno, číslo modelu K250, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8500 CZK

79
77 a

80 N
Ležící pejsek
(A laying dog)
Dánsko, Kodaň, polovina 20. století, porcelán,
malováno pod glazurou, značeno, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
81 N
Sedící psík
(A sitting dog)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu 63, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

77 b
78 N
Keramický džbán malovaný květinami
(A ceramic jug painted with flowers)
Čechy, Telč, značeno pod uchem, datováno
1920, bíle glazováno, malováno, výška 35 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

80

83
84
Muž s kloboukem a kyticí
(A man with a hat and flowers)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno,
malováno, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
85 N
Secesní keramická váza zdobená květinami
(An Art Nouveau ceramic vase decorated
with flowers)
Francie, počátek 20. století, váza s dvěma uchy
ve formě květinových stonků, plasticky
zdobeno, barevně glazováno, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

81

82 N
Sedící medvěd
(A sitting bear)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, porcelán, malováno pod glazurou,
značeno, číslo modelu 1765, modelér Fritz
Heidenreich (1895-1960), výška 18 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8500 CZK

78

82

134

85

12
86 N
Dvě vázičky na nohách s vyobrazením
antických postav
(Two small vases on legs with a picture
of ancient characters)
Čechy, Karlovy Vary, počátek 20. století,
vídeňský styl, vázy s víčky, porcelán,
glazováno, zdobeno domalovaným potiskem
s výjevy Bakchanáliií, výška 26 cm,
restaurováno,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK`

86
87 N
Velký talíř zdobený dekorem imary
(A big plate decorated in the Imary syle)
Japonsko, dynastie Meidži, 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, bohatě
malováno ornamenty a květinovým dekorem,
průměr 47 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

88 N
Velký Číňan s lampiónem
(Big Chinese with a lampion)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno,
malováno značeno, výška 52,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
89 N
Velký lední medvěd
(A big polar bear)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, glazováno,
malováno, značeno, délka 42 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

92 N
Keramická váza plasticky zdobená
papoušky a květy
(A ceramic vase with a plastic decoration
of parrots and flowers)
Čechy, pravděpodobně Dubí u Teplic, Bloch,
přelom 19. a 20. století, glazováno, malováno,
výška 49 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

89
90 N
Funkcionalistický žluto bílý čajový servis
(Functionalist yellowish tea service)
Čechy, Loket, zhotoveno dle návrhu
Ladislava Sutnara (1897-1976), 30. léta 20.
století, porcelán, barveno žlutě pod glazurou,
5 šálků s podšálky, mlíčenka, cukřenka,
poškozená konvička, celkem 8 kusů, výška
konvičky 17 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

92
93 N
Porcelánový kalamář zdobený párem
hrajícím karty
(A porcelain inkstand decorated
with a pair playing cards)
Čechy, po roce 1860,
druhorokokový styl, glazováno, malováno,
mírně restaurováno, snímatelné víčko
s postavami, celková výška 12 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

90

87

88

91 N
Keramický velbloud
(A ceramic camel)
Čechy, Ditmar-Urbach, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, glazováno, malováno, značeno,
odnímatelný hrb jako víčko dózy, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

91

93
94 N
Andělíček malíř
(An angel painter)
Německo, Berlín, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno,
výška 10,5 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

94

13
95 N
Porcelánový kalamář zdobený dámou
sedící u stolu, stojícím mužem a psíkem
(A porcelain inkstand decorated
with a lady sitting at a table, a standing
gentleman and a small dog)
Čechy, po roce 1860, druhorokokový styl,
glazováno, malováno, snímatelné víčko
s postavami, déka 24 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

98 N
Muž nesoucí džbány
(A man carrying jugs)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom 19. a 20.
století, jemná kamenina, glazováno, malováno
bronzovými barvami v duchcovském stylu,
značeno růžovým trojúhelníkem, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

100 N
Chlapec na oslíkovi
(A boy on a donkey)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, kolem poloviny
20. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
101 N
Váza s gejšou a čaroději
(A vase with a geisha and wizards)
Japonsko, styl sacuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina, zdobeno pastózními emaily,
zlaceno, značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

95
96 N
Keramická busta dívky v klobouku
(A ceramic bust of a female in a hat)
Čechy, Dubí u Teplic, pravděpodobně Bloch,
2. polovina 19. století, glazováno, malováno,
značeno tlačenými čísly, výška 46 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

98
99 N
Šlechtic krotící koně
(A nobleman restraining horse)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, glazováno,
malováno, značeno, výška 47 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

101
102 N
Dva talíře s malbou ovoce
(Two plates with paintings of fruits)
Čechy, Praha, kolem poloviny 19. století,
porcelán, glazováno, plasticky zdobeno,
malováno, tlačená značka, průměr 19 cm,
kovová montáž k zavěšení,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

96
97 N
Tři fajánsové modrobílé vázy zdobené
květinami
(Three blue and white faience vases
decorated with flowers)
Holandsko, kolem poloviny 20. století,
značeno Boch Delfts, zdobeno v delftském
stylu potiskem a malbou, párové vázy,
jedna váza s víkem plasticky zdobená
figurkou lva, párové vázy výška 31 cm,
s víkem 48 cm, mírně poškozeno, restaurováno,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

99

97

100

102
103 N
Fajánsový modro bílý talíř
(A faience blue white plate)
Holandsko, Delft, přelom 18. a 19. století,
malováno podle čínských vzorů květinami
a budhistickými symboly,
mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

103

14
104 N
Talíř s modro bílým dekorem květin
(A plate with blue white decoration
of flowers)
Anglie, Westhead Moore and co., konec
19. století, jemná kamenina zdobená
podglazurním tiskem, zhotoveno pro firmu
rakouskou firmu Ernst Wahliss, značeno:
„Ernst Wahliss, Wien“, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

108 N
Faun se sovou a flétnou
(Faun with an owl and a flute)
Dánsko, Kodaň, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, značeno,
tlačená značka modeléra na podstavci,
výška 17,5 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

109 N
Porcelánová baletka stojící na špičkách
(A porcelain ballerina standing on tiptoe)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, značeno,
tlačená značka modeléra na podstavci:
D. Charol, číslo modelu 241,
mírně poškozeno, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10000 CZK
110 N
Šálek a podšálek s malbou šlechticů
v zahradě
(A cup and soucer with a painting
of a nobility in a garden)
Německo, Sasko, Drážďany, počátek 20. století,
porcelán, glazováno, zdobeno žlutými
plochami, zlaceno, malováno, výška 8,5 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

104
105 N
Dva porcelánoví andělíčci ve vaničce
(Two porcelain angels in a bathtub)
Německo, Durynsko, přelom 19. a 20. století,
porcelán, částečně glazováno, malováno,
délka 10 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

110

108

111 N
Tři talíře plasticky zdobené hrady
(Three plates with a plastic decoration
of castles)
Čechy, konec 19. století, Trnovany, Josef
Stranct neglazovaná keramika (terakota),
plasticky zdobeno, malováno, otvor k zavěšení,
průměr největšího talíře 30 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

105
106 N
Dvanáct keramických kořenek
(Twelve ceramic spice jars)
Čechy, počátek 20. století, bíle glazovaná
keramika, zdobeno dekorem v duchu secese,
6 velkých kořenek, výška 19,5 cm, 6 malých
kořenek výška 10 cm, mírně poškozeno,
restaurováno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

111
112 N
Porcelánové sousoší s mouřenínem
kardinálem a dívkou
(A porcelain sculpture of a black man,
a cardinal and a female)
Německo, Durynsko, Scheibe-Alsbach, přelom
19. a 20. století, scéna z Othella, glazováno,
malováno, značeno na podstavci, délka 39 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

109
106
107 N
Porcelánová cikáda
(A porcelain cicada)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, číslo modelu
K 647, modelér Himmelstoss, délka 7 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

107

112

15
113 N
Klanící se dívka v krinolíně
(A bowing female in a crinoline)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), počátek
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

115 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: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

117 N
Čtyřplamenný svícen s andělem
(Candlestick for four candles
with an angel)
Německo, Durynsko, Plavno, polovina
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, svícen dvoudílný, figurální noha,
plasticky zdobeno květinami, výška 48 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

113
114 N
Keramická souprava na mytí
(A ceramic set for washing)
Holandsko, Maastricht, 1. třetina 20. století,
bíle glazováno, zdobeno barevným dekorem
vlčích máků, dvě dózy s víčky, džbán,
umyvadlo, nočník, výška džbánu 28,5,
umyvadlo mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

115
116 N
Král unášející polonahou dívku
(A king kidnapping a half –naked female)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), kolem roku
1860, porcelán, glazováno, malováno,
číslo modelu 1448, původní model z 18. století,
název: „Únos Poserpiny“, model vychází
z mythologického příběhu, ve kterém bůh
Pluto znásilnil bohyni Proserpinu, pořadí
z formy 111, číslo malíře 41, výška 25 cm,
mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1280 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

117
118 N
Porcelánová miska s krabem
(A porcelain dish with a crab)
Dánsko, Kodaň, polovina 20. století,
plasticky zdobeno, malováno pod glazurou,
značeno, průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

118
119 N
Dva tučňáci
(Two penguins)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, malováno pod glazurou,
značeno, číslo modelu K693, tlačené jméno
modeléra na podstavci, Karl Himmelstoss
(1878-1967), výška 15 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

114 a

114 a

116

119

16
120 N
Dívka s košíčkem květin
(A female with a basket of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), počátek
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
číslo modelu 29, původní model z 18. století,
pořadí z formy 156, číslo maíře 31,
výška 10,5 cm, vynikající stav
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

122 N
Dóza se slonem
(A bowl with an elephant)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, jemná kamenina,
plasticky zdobeno, malováno, na víčku figura
slona, celková výška 16, 5 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

125 N
Madona s dítětem
(Madonna with child)
Čechy, Dalovice, polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, značeno tlačenou
značkou, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

122
123 N
Tři figury mušketýrů
(Three Musketeers figures)
Itálie, Ginori, kolem poloviny 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno,
tři samostatné kusy, výška figur 26,5-28 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

125
126 N
Tři ptáčkové na větvi
(Three small birds on a branch)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, malováno pod glazurou,
značeno, číslo modelu 1531, tlačené jméno
modeléra na podstavci, Karl Himmelstoss
(1878-1967), délka 15 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

120
121 N
Porcelánová váza s malbou květin
(A porcelain vase with a painting
of flowers)
Německo, Berlín, polovina 20. století, závod
v bavorském Selbu, glazováno, malováno,
značeno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

121

123
124 N
Porcelánový kávový servis na tácu
ve vídeňském stylu
(A porcelain coffee set on a tray
in the Vienna style)
Čechy, Karlovy Vary, 1. třetina 20. století,
glazováno, zlaceno, zdobeno výjevy z antických
Bakchanálií, značeno značkou Vídně, 6 šálků
s podšálky, konvička, cukřenka, mlíčenka, tác,
celkem 10 kusů, délka tácu 49 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

124

126
127 N
Dva fajánsové talíře s malbou květin
(Two faience plates with a painting
of flowers)
Itálie, Nove, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobené okraje, značeno, průměr každého
21,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

127

17
128 N
Keramická váza s dekorem sov
(A ceramic vase with the decoration
of owls)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno, barevně
glazováno, značeno, výška 39 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

130 N
Dva porcelánové talíře s portréty dívek
(Two porcelain plates with portraits
of females)
Čechy, Stará Role, přelom 19. a 20. století,
vídeňský styl, porcelán, glazováno, zlaceno,
zdobeno domalovaným tiskem, značeno
značkou Vídně, otvory k zavěšení, průměr 24 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

132 N
Orientální královna
(An oriental Queen)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, číslo modelu 1720, původní model
z 18. století, pořadí z formy 60, číslo malíře 38,
výška 16 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (516 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
133 N
Porcelánová dóza s cupidem
(A porcelain box with Cupid)
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století,
značeno značkou Vídně, na víčku figura cupida,
porcelán, glazováno, malováno,
délka 9 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

130
131 N
Keramická váza s uchy s vyobrazením
krajiny a vinné révy
(A ceramic vase with handles depicting
landscapes and vines)
Francie, počátek 20. století, secesní styl, plasticky
zdobeno, barevně glazováno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

128
129 N
Dvě velké keramické vázy s malbou gejš
a čarodějů
(Two large ceramic vase with painting
of geishas and wizards)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl sacuma,
plasticky zdobeno, vázy se dvěma uchy,
malováno pastózními emaily, zlaceno, značeno,
výška každé 62 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

133
134 N
Laň s kolouškem
(A doe with a young stag)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu 1638, tlačená značka
modeléra, R. Rempel, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

131

129

132
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IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
135 N
Stříbrné hodinky zdobené rytinou koně
a městečka
(A silver watch decorated with
an egraving of a horse and a town)
Švýcarsko, značeno systém Hahn, 2. polovina
19. století, tříplášťové pouzdro, smaltovaný
číselník s římskými číslicemi a vteřinovkou,
Ag 800/1000, hmotnost 88,4 g,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

135

202

136 N
Obdélníkové nástěnné hodiny zdobené
mosazným reliéfem
(A rectangular wall clock decorated
with a brass relief)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
reliéf s ženskými postavami, ovál
s vyobrazením ženy, bílý smaltovaný
čísleník s římskými číslicemi, závažový stroj,
půlové bytí, funkční stav, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

138 N
Stříbrná padesátikoruna - 70. narozeniny
Josefa Stalina (Silver fifty crowns –
70-th birthday of Josef Stalin)
Československo, datováno 1949,
líc portrét Stalina ze strany,
rub státní znak, Ag 500/1000,
hmotnost 10,0 g
vyvolávací cena: 180 CZK (8 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK
139 N
Stříbrný tolar Františka Lotrinského
(A silver tolar of Franz Lotrin)
rakouské Nizozemí, datováno 1764, František
Lotrinský (1708-1865) byl spoluvladařem
a manželem císařovny Marie Terezie,
líc rakouský státní znak, rub kříž se třemi
korunami a řádem zlatého rouna,
Ag 873/1000, hmotnost 29,4 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

139

164

136

137

140

142

143

144 N
Prsten z bílého zlata zdobený
diamanty v rokokovém stylu
(A white gold ring decorated
with diamonds in the Rococo style)
Itálie, 20.-30. léta 20. století, bohatě zdobeno,
osazen centrální oválný briliant o hmotnosti
0,75 cm, diamanty asi 2 ct, Au 750/1000,
celková hmotnost 7,5 ct,
vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 800 EUR)
odhad: 80 000 až 10 000 CZK

140 N
Stříbrná stokoruna - 70. narozeniny
Josefa Stalina
(Silver hundred crowns – 70-th birthday
of Josef Stalin)
Československo, datováno 1949, líc portrét
Stalina ze strany, rub státní znak, Ag 500/1000,
hmotnost 14,0 g
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 300 až 350 CZK
141 N
Pětimarka Třetí říše
(Five marks the Third Reich)
Německo, datováno 1935, líc portrét
Hindenburga, rub německá orlice,
Ag 900/1000, hmotnost 13,88 g,
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK

137 N
Stříbrná stokoruna - 600 let Karlovy
university (A silver hundred crowns –
600 years of Charles University)
Československo, datováno 1948,
líc Karel IV. klečící před svatým Václavem,
rub státní znak, Ag 500/1000,
hmotnost 14,0 g
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK

143 N
Desetikoruna Slovenské republiky
(Ten crowns of Slovak republic)
Slovensko, datováno 1944, líc kníže Pribina,
rub státní znak, Ag 500/1000, hmotnost 7,0 g,
vyvolávací cena: 140 CZK (6 EUR)
odhad: 180 až 220 CZK

141

144
145 N
Zlatá brož ve tvaru růže
(A gold brooch in the shape
of a rose)
Rakousko, počátek 20. stoleti, plasticky
zdobeno, ryto, Au 585/1000, hmotnost 5,0 g
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

138

142 N
Padesátikoruna 5. výročí
Slovenské republiky
(Fifty crowns 5-th anniversary
of Slovak republic)
Slovensko, datováno 1944, líc portrét
presidenta Josefa Tisa (1887-1947), rub
slovenský státní znak, Ag 700/1000,
hmotnost 16,5 g,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 250 až 300 CZK

145

19
146 N
Dukát Františka Josefa I.
(Ducat of Franz Joseph I)
Rakousko, datováno 1915, líc portrét
panovníka, rub rakouská orlice,
Au 986/1000, hmotnost 3,49 g,
vyvolávací cena: 3600 CZK (144 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

149 N
Zlatý prsten s velkým smaragdem
a diamanty
(A gold ring with a big emerald
and diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
pánský prsten se smaragdem obdélníkového
tvaru o hmotnosti 23 ct, kámen s mnoha
inkluzemi a nejednolitou barvou,
po stránách osazeno 10 diamantů
o celkové hmotnosti 0,50 ct,
znalecký posudek RNDr. Jaroslav Hrouz,
CSc, Au 585/1000, celková hmotnost 12,43
vyvolávací cena: 69 000 CZK (2760 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

152 N
Malé stříbrné dvouplášťové kapesní
hodinky s klíčkem
(A small silver two cases pocket watch
with a key)
Švýcarsko, polovina 19. století,
funkční stroj, bílý číselník s římskými
číslicemi a vteřinovkou, Ag 800/1000,
hmotnost 46,7 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

146
147 N
Zlatý náhrdelník se zelenými
a bílými kameny
(A gold necklace with green
and white stones)
Čechy, počátek 20. století, secesní styl,
rakousko-uherský punc, Au 585/1000,
hmotnost 5,0 g
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

152

149
150 N
Prsten z bílého zlata s diamantem
(A ring of a white gold with a diamond)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
zlato zdobeno rytím, osazen diamant
o hmotnosti 0,5 ct, Au 410 a 585/1000,
celková hmotnost 2,35 g, osvědčení
puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 27 000 až 32 000 CZK

195

153 N
Zlaté visací náušnice s modrými
a bílými kameny
(Gold dangle earrings with blue
and white stones)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
syntetické safíry, Au 585/1000,
hmotnost 2,9 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

147
148 N
Zlatý prsten s monogramem
(A gold ring with initials)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
celozlatý pánský pečetní prsten s vyrytým
monogram BJ, Au 585/1000, hmotnost 7,0 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

153

150

148

151 N
Prsten s mincí s anglickou královnou
Viktorií
(A ring with a coin with the English
Queen Victoria)
Anglie, přelom 19. a 20. století,
masivní pánský prsten z double
s osazeným zlatým půl souvereignem,
z konce 19. století, mince Au 917/1000,
hmotnost 3,894 g,
vyvolávací cena: 3600 CZK (144 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

151

20
154 N
Zlatý náramek s barevnými kameny
(A gold bracelet with colored stones)
USA, 2. polovina 20 .století, článkový náramek
zdobený na článcích řadami barevných
kamenů, almandin, mexický opál, olivín,
ametyst, akvamarín, celkem 6 druhů kamenů,
Au 416/1000, hmotnost 6,50 g,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

157 N
Zlatý prsten s kamejí s hlavou rytíře
(A gold ring with a cameo with head
of a knight)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, kamej
řezaná v karneolu, Au 583/1000, hnotnost 5,1 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

159 N
Zlaté srdíčko s vyobrazením andělíčka
(A gold heart with a picture of angel)
Rakousko, přelom 19. a 20. století, domalovaný
tisk, Au 585/1000 a obecný kov, celková
hmotnost 1,7 g mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

157

154
155 N
Sloupkové biedermeierovské hodiny
(A Biedermeier clock with columns)
Uhersko, 1. polovina 19. století, černá skříň
se čtyřmi alabastrovými sloupky, zdobeno
zlacenými řezbami, na vrchu orel, po stranách
pávi, dole mosazná ozdoba s ženou a dítětem,
číselník s arabskými číslicemi, kvalitní rakouský
stroj se čtvťovým bitím, značeno „Josef Schmidt
in Presburg“, význačný hodinář z Pressburgu
(Bratislava), výška 70 cm,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

158 N
Zlatý závěs s rytinou hlavy rytíře
(A gold pendant with engraving head
of a knight)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
řezba v karneolu, řetízek, Au 585/1000,
celková hnotnost 5,5 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

159

198

160 N
Zlatý prsten s malým zeleným
chrysoprasem
(A gold ring with a small green
chrysopras)
Čechy, 2. polovina 19. století, značeno
rakousko-uherským puncem, plasticky
zdobeno, Au 585/1000, hmotnost 2,70 g,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

160

158

161 N
Železný německý prsten z první
světové války
(An iron German ring of the First
World War)
Německo, 1914-1918, nápis v němčině:
„Zlato jsem dal za železo“,
způsob podpory válečného úsilí
Německa, hmotnost 4,7 g,
vyvolávací cena: 390 CZK (16 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

155
156 N
Zlatá brož s destičkou z karneolu
(A gold brooch with a plate of carnelian)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, rámeček Au 585/1000,
hmotnost 10,0 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

156

161

21
162 N
Zlacený medailon s pavoukem
(A gilt medallion with a spider)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století,
double, plasticky zdobeno pavoukem
s červeným a zeleným kamenem,
rytá pavučina, otvírání, průměr 2,3 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

166 N
Prsten ze žlutého zlata s pěti diamanty
(A ring from a yellow gold with five
diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
diamanty briliantový výbrus, fasované v řadě,
hmotnost kamenů asi 0,5 ct, zlato zpracováno
do podoby stuhy, Au 585/1000,
celková hmotnost 3,87 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

169 N
Zlaté náušnice ve tvaru půlměsíce
(A gold earrings in the shape of half
moon)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
„duté“ zlato, Au 585/1000, hmotnost 1,9 g,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1900 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

169

166
162
163 N
Stříbrné kapesní hodinky Omega
zdobené erbem
(A silver pocket watch Omega
decorated with coat of arms)
Švýcarsko, počátek 20. století, tříplášťové
pouzdro, značený plášť i stroj, bílý číselník
s arabskými číslicemi a vteřinovkou,
Ag 800/1000, celková hmotnost 68,8 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

167 N
Mramorové hodiny ve tvaru antického
chrámu
(A marble clock in the shape of an old
Greek temple)
Německo, 1. třetina 20.století, hodiny
a 2 sloupy, bílý mramor, zdobeno mosaznými
ozdobami, bílý číselník s arabskými číslicemi,
výška 26 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

170 N
Náušnice ve tvaru srdce s tyrkysy
(Heart-shaped earrings with turquoises)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
„duté“ zlato, na každé náušnici osazen jeden
malý tyrkys, Au 585/1000, hmotnost 0,9 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

170

167
163

203

164 N
Saský tolar
A Saxon thaler)
Německo, Sasko, Friedrich August I. (III.)
vládl (1763-1827), nejprve jako kurfiřt,
později jako první saský král, v době
napoleonských válek také vévoda varšavský,
datováno 1765, líc portrét panovníka,
rub saský znak se zkříženými meči,
Ag 833/1000, hmotnost 28,06 g,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
165 N
Čtvercová brož s devíti safíry
a diamanty
(A square brooch with nine saphires
and diamonds)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století,
9 safírů o hmotnosti celkem 2 ct, dláždění
drobnými diamanty o hmotnosti asi 0,6 ct,
žluté Au 585/1000, celková hmotnost 8,14 g,
vyvolávací cena: 56 000 CZK (2240 EUR)
odhad: 60 000 až 75 000 CZK

168 N
Zlaté náušnice ve tvaru čoček
(A gold earrings in the shape of lenses)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
„duté“ zlato, Au 585/1000, hmotnost 1,1 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

165

168
171 N
Náušnice s kulatými almandiny a granáty
(Earrings with a round almandines
and garnets)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
Au 585/1000, hmotnost 2,2 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

171

22
172 N
Velký zlatý medailon zdobený tyrkysem
(A large gold medallion decorated
with turquoise)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina
19. století, bohatě plasticky zdobeno,
osazen tyrkys broušený do čočky,
medailon otevíratelný, uvnitř sklo
s rámečkem, Ag 585/1000,
celková hmotnost 21,0 g,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

175 N
Zlatý řetízek na krk
(A gold chain on a neck)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
složité články, puncováno na uzávěru,
Au 585/1000, hmotnost 4,0 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

178 N
Granátová brož s obdélníkovým
středem a zahnutými konci
(A garnet brooch with a rectangular
center and curved ends)
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty
osazené v tombaku, celková hmotnost 2,3 g
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

175

172

176 N
Zlatý prsten s rytinou hlavy rytíře v onyxu
(A golden ring with engraved head
of a knight in onyx) Rakousko-Uhersko,
2. polovina 19. století, rytina v černém
onyxu, rytý povrch prstenu v historizujícím
duchu, Au 585/1000, hmotnost 5,8 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

173 N
Zlatý prsten s granáty
(A gold ring with garnets)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, československý
punc, české granáty osazené do tvaru květu,
Au 585/1000, hmotnost 2,9 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

178
179 N
Dětské náušnice s tyrkysy a perličkami
(Children‘s earrings with turquoise
and pearls)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
tyrkysy ve tvaru květů uvnitř osazeny perličky,
Au 585/1000, hmotnost 1,3 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

176
177 N
Granátová brož ve tvaru hvězdy
(A garnet brooch in the shape
of a star)
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty
osazené v tombaku, celková hmotnost 5,1 g,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

173
174 N
Zlatý prsten s almandinem
(A gold ring with almandine)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
prsten bohatě rytý na povrchu,
Au 585/1000, hmotnost 4,1 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

174

177

179
180 N
Granátový náramek se třemi velkými
granáty
(A garnet bracelet with three
big garnets)
Čechy, 2. polovina 19. století, osazeny české
granáty, centrální ozdoba se třemi almandiny
broušenými do čoček vytvářející květ,
celková hmotnost 14,7 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

180

23
181 N
Visací náušnice s granáty
(A pendant earrings with garnets)
Čechy, přelom 19. a 20. století, uzávěr zlato,
ověsy tombak, osazeny české granáty
a almandiny, celková hmotnost 3,0 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

185 N
Stříbrná jehlice do kravaty ve tvaru
hroznu
(A silver tie pin in the shape of a grape)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
uchycení ve tvaru spirály, zlacené stříbro,
Ag 800/1000, hmotnost 2,0 g,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

188 N
Zlatý prsten s velkým tyrkysem
(A gold ring with a big turquoise)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
zdobeno rytím, osazen velký tyrkys broušený
do čočky, Au 585/1000, hmotnost 5,5 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

188
185
181
182 N
Zlatý řetěz k dámským hodinkám
(A gold chain for lady‘s watch)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století,
spona se seceními ornamenty a rubínem,
Au 750/1000, hmotnost 25,0 g,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

186 N
Kruhový perleťový medailon
zdobený českými granáty
(A round mother of perl medallion
decorated with Czech garnets)
Čechy, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
uvnitř medailonu zrcátko, osazeno v tombaku,
celková hmotnost 15,5 g
vyvolávací cena: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

189 N
Zlaté pánské kapesní hodinky
(A gold male pocket watch)
Švýcarsko, počátek 20. století, přepuncováno
rakousko-uherským puncem, tříplášťové
pouzdro, kvalitní kotvový stroj, 1 šroubovací
šaton, mikroregulace, Brequetova spirála,
18 rubínů, vnější plášť zdobený rytinou erbu,
v ručičkách osazeny diamanty,
Au 585/1000, hmotnost 81,60 g,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

182
183 N
Zlatý článkový náramek z dvoubarevného
zlata
(A gold sectional bracelet of two-tone
gold)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, ryto květinovým
dekorem, Au 585/1000, hmotnost 17,0 g,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

186
187 N
Prstýnek s granáty v tombaku
(A ring with garnets in pinchbeck)
Čechy, přelom 19. a 20. století, centrální granát
broušený do čočky s prasklinou, ohraničený
českými granáty vybroušenými do rout,
celková hmotnost 4,7 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

189
190 N
Stříbrná medaile k tisíciletému výročí
smrti svatého Václava
(Silver medal for the millennial
anniversary of the death of St. Wenceslas)
Čechy, 1929, modelér Otakar Španiel
(1881-1955), líc: sv. Václav v čele armády,
rub: vražda sv. Václava u dveří kostela,
etue, Ag 987/1000, 10,0 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

183
184 N
Stříbrný náramek s ruskými
mincemi
(A silver bracelet with Rusian coins)
Čechy, 20. léta 20. století, zhotoveno z ruských
mincí dovezených legionáři, osazena
1x50 kopějka Ag 900/1000, 4x20 kopějka,
4x15 kopějka, 4x10 kopějka, 1x5 kopějka,
vše Ag 500/1000, mince z přelomu 19. a 20.
století, celková hmotnost 46,6 g,
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

187

184

190

24
191 N
Stříbrný prsten s modrým kamenem
(A silver ring with a blue stone)
východní Evropa, kolem poloviny
20. století, plasticky zdobeno větvičkami
a bobulemi, osazen lazurit broušený
do čočky, Ag 800/1000,
celková hmotnost 11,5 g,
vyvolávací cena: 590 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

194 N
Stříbrné kapesní hodinky plasticky
zdobené dekorem koní a černou tulou
(A silver pocket watch with a plastic
decoration of horses and black tula)
Švýcarsko, Omega, 1.třetina 20. století,
tříplášťové, bílý číselník, arabské číslice,
vteřinová ručička, tula částečně setřená,
funkční stroj, Ag 800/1000,
hmotnost 88,8 g, průměr 5,2 cm
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

197

191
192 N
Stříbrný náramek s dvěma delfíny
(A silver bracelet with two dolphins)
pravděpodobně Itálie, polovina 20. století,
tvar otevřeného kruhu zakončeného delfíny,
Ag 800/1000, hmotnost 13,55 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

194

205

195 N
Stříbrné kapesní klíčové hodinky
s rytým strojem
(A silver pocket key watch
with an engraved machine)
Švýcarsko, kolem poloviny 19. století,
dvouplášťové, zdobeno rytinou zajíců a psů,
bílý číselník s arabskými číslicemi, kotvový
stroj, 15 kamenů, kvalitní provedení, bohatě
zdoben rytím, funkční stav, klíček,
Ag 800/1000, hmotnost 86,4 g,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

192
193 N
Stříbrné klíčové kapesní hodinky
se špindlovým strojem
(A silver key pocket watch
with spindle machine)
Anglie, Londýn, značeno Eardley Norton
(1728-1792), firma působící v Londýně
v letech 1770-1792, vyráběla kapesní
i krbové hodiny, bílý číselník s římskými
číslicemi, v osazení centrálního kola diamant,
řetěz s klíčkem, mírně poškozeno,
celková hmotnost, Ag 925/1000,
116,1 g, průměr 5,9 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

197 N
Krbové hodiny se sedící dámou
(A table clock with a sitting lady)
Francie, mosazný stroj značený Japt Fils,
datováno 1855, půlové bití, číselník značen
Girod, postava kovová kompozice na alabastru,
restaurováno, délka 42 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

195
196 N
Osm německých stříbrných dvou
markových mincí
(Eight German silver two marks coins)
Německo, Třetí říše, 3x1937, 4x1938, 1x1939,
líc hlava Hidenburga, rub říšská orlice
s hákovým křížem, Ag 625/1000,
celková hmotnost 64,0 g,
vyvolávací cena: 890 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

198 N
Oválný medailon s vyobrazením madony
a dítěte
(An oval madallion with picture
of the Holy Mother and her Child)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
porcelánová plaketa zdobená domalovaným
potiskem, rámeček double, vzadu nápis
v němčině: „Svatá Marie Matko Boží,
oroduj za nás“, celková hmotnost 2,6 g,
vyvolávací cena: 690 CZK (28 EUR)
odhad: 800 až 100 CZK
199 N
Stříbrná československá 500 koruna
Ľudovít Štúr
(A silver Czechoslovakia 500 crown
Ľudovít Štúr)
Československo, 1981, mince k 125. výročí úmrtí
Ľudovíta Štúra (1815-1856), líc jeho portrét,
rub státní znak, Ag 900/1000, hmotnost 24,0 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK
200 N
Stříbrná pamětní medaile k 85.
narozeninám presidenta Masaryka
(A silver memory medal for the 85th
birthday of the president Masaryk)
Československo, 1935, modelér Otakar Španiel
(1881-1955), líc: portrét Masaryka, rub nápis:
„Na paměť 85. narozenin presidenta republiky
Československa“, Ag 987/1000, 14,8 g,
vyvolávací cena: 290 CZK (12 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

200

193

196

201

199

25
201 N
Stříbrná československá 100 koruna
Národní divadlo
(A silver Czechoslovakia 100 crown
the National Theatre)
Československo, 1983, mince k 100. výročí
otevření ND, líc pohled na Národní divadlo,
rub: státní znak, Ag 500/1000, 9,0 g
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK
202 N
Stříbrné kapesní hodinky zdobené
vegetativním dekorem a erby
(A silver pocket watch decorated
with vegetative decor and coats of arms)
Švýcarsko, konec 19. století,
medaile z výstavy ve Filadelfii v roce 1876,
tříplášťové pouzdro, kvalitní kotvový stroj
s dlouhou regulací, 15 rubínů, bílý číselník
s římskými číslicemi a vteřinovkou,
Ag 800/1000, hmotnost 84,6 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
203 N
Kapesní hodinky Roskopf
(A pocket watch Roskopf)
Švýcarsko, konec 19. století, vzadu jeden plášť
a plášť s prosklením (prachovka), bílý číselník
s arabskými číslicemi, na ciferníku nápis:
„Systém Roskopf patent 1A, Swiss made“,
průměr 4,5 cm
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

206 N
Náramek s českými granáty a almandiny
(A bracelet with Czech garnets
and almandines)
Čechy, přelom 19. a 20. století, osazeno
v tombaku, pevný náramek s pantem, růžice
ve tvaru květu se 6 velkými almandiny,
hmotnost 20,1 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

210 N
Zlaté dámské hodinky na řetízek
(A gold ladies watch on a chain)
Švýcarsko, 2. polovina 19. století, švýcarský
a rakousko-uherský punc na plášti, tříplášťové
pouzdro zdobené rytinami květin
a diamantovými routami, vejčitý tvar, bílý
číselník s černými arabskými číslicemi,
Ag 800/1000, celková hmotnost 15,6 g,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

206
207 N
Stříbrná brož s medailí ve tvaru antické
mince (A silver brooch with a medal
in the shape of an ancient coin)
Itálie, 2. polovina 19. století, medaile o velikosti
tetradrachmy, zlacené stříbro, Ag 800/1000,
celková hmotnost 16,6 g, rakousko-uherský punc,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

210
211
Velká tenká stříbrná mince – brakteát
(A great thin silver coin – bracteate)
Čechy, po roce 1210, Přemysl Otakar I.
vládl (1197-1230), velký brakteát, raženo
jednostranně, motiv sedící panovník na trůnu,
Ag 900/1000, hmotnost 0,98 g,
průměr 43 cm, špatný stav,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

204 N
Krbové hodiny s postavou malíře
(A table clock with a figure of a painter)
Francie, 2. polovian 19. století, postava
z kovové kompozice, podstavec kombinace
mosazi a mramoru, půlový stroj značený
„Medaille de bronze S. Mart“, bílý smaltovaný
číselník s arabskými číslicemi, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

207
208 N
Stříbrná pudřenka ve formě závěsu
(A silver powder case in the shape
of pendant)
Čechy, přelom 19. a 20. století, rakouskouherský punc, otevírání na pant, uvnitř zrcátko,
Ag 800/1000, hmotnost 14,5 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
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205 N
Stříbrné kapesní hodinky plasticky
zdobené dekorem květin a černou tulou
(A silver pocket watch with a plastic
decoration of flowers and black tula)
Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, tříplášťové
pouzdro značené Nachtigal, kvalitní kotvový
stroj s 15 rubíny, smaltovaný číselník
s arabskými číslicemi a vteřinovkou,
Ag 800/1000, hmotnost 98,8 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

208
209 N
Stříbrné náramkové dámské hodinky
(A silver wrist ladies watch)
Švýcarsko, značka Blanka, 20.-30. léta 20. století,
kulatý číselník s arabskými číslicemi, rytý
stříbrný pásek s dekorem květin zakončený
látkovou sponou, Ag 800/1000, hmotnost 15,1 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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212 N
Stříbrný patnáctikrejcar Leopolda I.
(A silver fifteen kreutzer of Leopold I)
Rakousko, 1664, Leopold I. vládl (1657-1705),
líc portrét panovníka, rub rakouská orlice,
Ag, hmotnost 6,1 g, průměr 2,9 cm,
velmi dobrý stav,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

216 N
Stříbrná francouzská medaile
s očkem
(A silver French medal with eyelet)
Francie, 2. polovina 18. století, líc výjev
z vesnického života, rub sfingy s nápisem
„Věk peněz“, Ag 800/1000, hmotnost 12, 9 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

219 N
Hodiny v dřeveném pouzdru na zeď
(A clock in a wooden box on a wall)
Německo, konec 19. století, značený stroj,
tak zvané pendlovky, půlové bytí, dvě závaží,
bílý číselník s římskými číslicemi, funkční stroj,
výška pouzdra 124 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

212
213 N
Stříbrný dvoukrejcar Rudolf II.
(A silver two kreutzer Rudolph II)
Rakousko, Rudolf II. vládl (1576-1511),
líc zemský erb, rub rakouský státní znak,
Ag, hmotnost 10,0 g,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

216
217 N
Římská bronzová mince
(A Roman bronze coin)
Východořímská říše,
Valens vládl (364-378 n.l.), mince centenionalis,
líc potrét císaře, rub stojící postava, hmotnost
2,2 g, průměr 1,6 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

220 N
Bronzová medaile k vítězství Prusů u Prahy
(A bronze medal for Prussian victory
near Prague)
Německo, Prusko, Fridrich Veliký vládl
(1740-1786), datováno 1757, líc půlpostava
panovníka, rub mytologické postavy
symbolizující vítězství, průměr 4,7 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

213
214 N
Stříbrný tříkrejcar Matyáš
(A silver three kreutzer Matthias)
Rakousko, Matyáš vládl (1611-1619),
líc zemský erb, rub rakouský státní znak,
Ag, hmotnost 15,0 g,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK
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218 N
Turecká stříbrná mince
(A Turkish silver coin)
Turecko, kurush,
Mahmud II. vládl (1808-1839) datováno 1808
(1223 AH), líc kaligrafický znak, rub jméno
panovníka a letopočet, Ag 170/1000, hmotnost
7,8 g, průměr 4 cm, vyvrtaný otvor k zavěšení,
vyvolávací cena: 150 CZK (6 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK
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215 N
Míšeňský groš
(A Meissen groschen)
Německo, Sasko, přelom 16. a 17. století,
líc stylizovaný kříž, rub zemský znak,
Ag, hmotnost 2,6 g, vrtaný otvor,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
221 N
Naske, František Xaver * 1884
Madona s dítětem
(The Holy Mother with her Child)
černobílý linoryt na papíře, 11x9 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole iniciálami, autor studoval na AVU
u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

223 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dámy s náhrdelníkem
(A portrait of a lady with a necklace)
černobílý linoryt na papíře, 11x9 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka
byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

225 N
Ptáček, Petr * 1965
Vzducholoď a dvouplošník
(An airship and a biplane)
barevná litografie, 25x36 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 2009, autor vystudoval na AVU
v Praze, působil zde jako odborný asistent,
malíř, ilustrátor a grafik, rád zobrazuje
technické výtvory, ovlivněný Kamilem Lhotákem,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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222 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét ženy v šátku
(A portrait of a female in a scarf)
černobílý linoryt na papíře, 16x11 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní
pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
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224 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky v římské přilbě
(Portrait of a female in a Roman helmet)
černobílý linoryt na papíře, 15x10 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole
iniciálami, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

224

226 N
Anonym
Nahý muž a nahá gejša
(A naked man and a naked geisha)
barevný dřevořez, 25x37 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, značeno vpravo nahoře
na desce, Japonsko, 1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

226
227 N
Anonym
Polonahý muž a polonahá gejša
(A half naked man and a half naked geisha)
barevný dřevořez, 25x36 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno vpravo
nahoře na desce a nahoře uprostřed,
Japonsko, 1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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