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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 7. 12. 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 30. 11. – 6. 12. 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.,  

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 6. 11. 2013
 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,  
7th December 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

 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 30th November -  
6th December 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, 6th November 2013
  Marek Mahler                                                                     
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1 N
Černě lakovaná šperkovnice  
s intarzovanými postavami  
(A black painted jewerly box  
with inlayed figures)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, lakované, 
malované dřevo, intarzie z perleti zdobené 
rytím, uvnitř dvoustupňová, čalouněno,  
délka 20,5 cm
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

2 N
Papírová upomínka na křest  
ve zdobené obálce  
(A paper reminder of baptism  
in a decorated envelope)  
Čechy, datováno 1905, obálka plasticky 
zdobená papírovým srdcem, uvnitř upomínka  
na křest s popisem – dar od kmotry dítěti, 
rozměr obálky 11x7 cm,
vyvolávací cena: 100 CZK (4 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK

3 N
Barevná výšivka s portrétem dívky v kroji  
(A colorful embroidery with a portrait  
of a girl in traditional costume) 
Čechy, počátek 20. století, rámováno  
pod sklem, rozměr 21x17 cm,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

4 N
Stříbrný náprstek s perletí  
(A silver thimble with mother of pearl) 
Německo, přelom 19. a 20. století, po obvodu 
plasticky zdobeno květinovým dekorem,  
v horní části kruhová destička z perleti,  
Ag 800/1000, hmotnost 5,0 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

5 N
Asijský krátký meč – wakizashi
(Asian short sword – wakizashi)
Čína, 2. polovina 20. století, zhotoveno podle 
japonských vzorů, mosazná pochva a rukojeť,  
zdobeno leptaným dekorem gejš, samurajů  
a květin, tsuba zdobená prořezáváním  
a dekorem květin, celková délka 61 cm, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

6 N 
Zrcadlo v dřevěném rámu se šuplíkem  
(A mirror in a wooden frame  
with a drawer)
Čechy, 2. polovina 19. století, styl ovlivněný 
biedermeirem, tmavě mořené dřevo,  
výška 52 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

7 N
Zrcadlo v hluboce řezaném,
zlaceném rámu  
(A mirror in deeply carved,  
gilded frame) 
Čechy, konec 19. století, druhé baroko,  
řezba s vegetativním dekorem, fasetově 
broušené zrcadlo mírně poškozené,  
vnější rozměr rámu 106x90 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

8 N
Pouzdro na cigarety s kovovým
rámečkem uvnitř zdobené výšivkou
(A cigarette case with a metal frame
inside decorated with embroidery)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, 
rámeček rytý vegetativním dekorem,  
vnější plášť kůže, délka 14 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

9 N
Nůž na dopisy se stříbrnou rukojetí
ve tvaru sloní hlavy  
(A paper knife with a silver handle  
in the shape of elephant‘s head) 
Německo, 1. třetina 20. století, rukojeť 
plasticky zdobená, střenka slovnovina,  
Ag 800/1000, celková hmotnost 17,4 g
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10 N  
Mongolský pěstní klín  
(A Mongolian fist lap) 
Mongolsko, 1 třetina 20. století, kalená ocel, 
srpovitý tvar čepele, značeno po obvodě, 
rukojeť z rohohoviny, délka 19,5 cm, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

11 N
Dragounská šavle s koženou pochvou  
(A dragoon saber with leather sheath)
Rusko, dragounská šavle (palaš),  
vzor 1908-1909, značeno na rukojeti i čepeli, 
rukojeť dřevo a mosaz, pochva dřevo potažené 
kůží, celková délka 103 cm, velmi dobrý stav, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

12 N
Balkánský jatagan s kostěnou rukojetí  
(A Balkan yataghan with bone handle) 
Osmanská říše, 18. století, jatagan (handžář), 
krátká šavle s nechráněnou rukojetí, leptaná 
čepel s tureckými znaky a hvězdou, plasticky 
zdobená mosazí, kost na rukojeti poškozená, 
pochva - kombinace kovu, kůže a dřeva, 
celková délka 75 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

13 N
Dřevěný stojan na šavle  
(A wooden stand for sabers) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století,  
mosazné úchyty na 6 kusů zbraní,  
4 poličky, pravděpodobně zhotoveno  
na zakázku, výška 78 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

14 N
Čtyři velké projektily a dvě nábojnice 
(Four large bullets and two casings)
Československo, 20.-30. léta 20. století,  
náboje do leteckých kanónů,  
nábojnice mosaz, projektily ocel,  
celková délka náboje 25 cm,  
průměr 37 mm, datováno 1925, 1928,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

15 N
Husarská šavle bez pochvy s bohatě
rytou čepelí  
(Hussar saber without sheath with richly 
engraved blade) 
Francie, polovina 18. století, rytina  
s vyobrazením rytíře, nápisy  
ve francouzštině: „La nation“ (národ),  
„La loi“ (zákon), rukojeť z mosazi,  
dřeva a kůže, mírně poškozená, délka 91, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

16 N
Rakouská šavle se stuhou  
(Austrian saber with ribbon) 
Rakousko, po roce 1837,  
kovová pochva mírně poškozená,  
stuha vyšívaná kovem, rukojeť mosaz,  
žraločí kůže, celková délka 91 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

17 N
Československá šavle se stuhou 
(Czechoslovak saber with ribbon) 
Československo, 1918-1938,  
kovová pochva, stuha vyšívaná kovem,  
rukojeť plasticky zdobená lipovými listy  
a státním znakem, na rukojeti použita  
žraločí kůže, celková délka 95 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

18 N
Šavle v mosazné pochvě s rukojetí 
zdobenou lvími hlavami  
(A sabre in brass sheath with handle 
decorated with lion heads)
Bavorsko, 2. polovina 19. století, slavnostní 
šavle, plasticky zdobená pochva, leptaná  
a rytá čepel, špička čepele poškozená,  
celková délka 102 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

19 N
Stříbrná cigártaška zdobená erbem  
(A silver cigarette case decorated  
with coat of arms) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
původní punc, plasticky zdobeno,  
Ag 800/1000, celková hmotnost 89,4 g, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

20 N
Mosazný mlýnek na kávu  
(A brass coffee grinder) 
Čechy, počátek 20. století, zdobeno rytým 
monogramem a květinami, rukojeť zdobená 
prořezáváním, výška 23,5 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

21
Důstojnická čepice  
(An officer‘s hat) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
plukovnická čepice, zdobeno kovovou 
výšivkou, mosaznou orlicí a lvími hlvami, 
zdobeno koňskými žíněmi,  
celková výška 20 cm, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

22 N
Stuha vyšívaná kovem k šavli  
(A ribbon embroidered metal  
to a saber)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina  
19. století, zdobeno iniciálami F.J.I.  
císaře Františka Josefa I.,  
celková délka 48 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
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23 N
Intarzovaná dřevěná postel s vysokým 
čelem  
(An inlaid wooden bed with high 
forehead)
Čechy, přelom 18. a 19. století, barokoní styl, 
intarzie s motivy stuh a kruhů v duchu 
klasicismu, výška čela 187 cm, 
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

24 N
Vojenská trubka  
(A bugle) 
Anglie, do roku 1918, označeno znakem 
australských expediční zborů z I. světové války,  
mosaz a měď, délka 29,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

25 N
Francouzský důstojnický kord  
v kovové pochvě  
(A French officer‘s sword in a metal 
sheath) 
Francie, kolem poloviny 19. století,  
rukojeť opletená mosazným drátem,  
ochrana ruky s plastickým vyobrazením 
galského kohouta, mírně poškozená  
pochva, celková délka 102 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

26 
Lovecká brokovnice na dva náboje 
(Hunting shotgun for two rounds  
of ammunition) 
Francie, mechanismus typ Lefaucheux 
(lancasterka), vnější kohoutky, délka 110 cm, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK

27 N 
Gobelín s vyobrazením šlechticů,  
koňů a psů  
(A tapestry depicting nobles, horses  
and dogs) 
Francie, konec 19. století,  
zhotoveno podle renesančních vzorů, 
kombinovaná technika, částečně vyšíváno  
a malováno, rozměr 148x109 cm,  
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

28 N 
Dřevěná vyřezávaná hůlka s bustou Jana 
Žižky z Trocnova  
(Carved wooden stick with a bust  
of John Žižka from Trocnov) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno  
z jednoho kusu dřeva, rukojeť busta, spodní 
část vegetativní dekor, délka 71 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

29 N
Čínská šperkovnice s malbou květin  
a ptáků  
(China jewelry box with painted flowers 
and birds) 
Čína, 20.-30. léta 20. století, lakované malované 
dřevo, měděné ryté kování, výška 28,5 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

30 N
Kovová oválná krabička na čtyřech 
kulovitých nožkách  
(An oval metal box on four spherical legs) 
USA, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
alpaka, stříbřeno, značeno, víčko  
s prohýbanými okraji připomínající  
čínské stavby, délka 12 cm, 
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR) 
odhad: 550 až 700 CZK

31 N
Černá vojenská přilba  
(A black military helmet) 
Německo, 30.-40. léta 20. století, typ používaný 
za II. světové války, ocel, uvnitř kožené 
řemínky na upínání, výška 18 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

32 N
Černá hasičská přilba s hřebenem  
(A black fireman helmet with crest)  
Čechy, 30.-40. léta 20. století, ocel, hřeben  
z chromované oceli, uvnitř kožené řemínky  
na upínání, výška 19 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

33 N
Vývrtka se štětkou 
(Corkscrew with brush)
Francie, 1. třetina 20. století, ocel, dřevěná 
rukojeť, systém s kličkou, délka 17 cm, 
volávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
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34 N
Stříbrné pouzdro na rtěnku zdobené 
chrysoprasem  
(A silver lipstick case decorated  
with chrysoprase) 
Čechy, 20. až 30. léta 20. století,  
válcovitý tvar, gravírováno,  
chrysopras v horní části vybroušený  
do čočky, Ag 900/1000, hmotnost 25,3 g,  
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

35 N
Smaltovaná plechová tabule s reklamou  
na hodinky Zenith  
(Enameled metal hoarding advertising 
watches Zenith) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, smalt v rozích 
mírně poškozený, rozměr 70x30 cm,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

36 N
Smaltovaná plechová tabule s reklamou  
na hodinky Tavannes  
(Enameled metal hoarding advertising 
watches Tavannes) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století,  
rozměr 70x30 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

37 N
Slunečník  
(A parasol) 
Čechy, počátek 20. století, rukojeť kombinace 
mosazi a rohoviny, látkové stínidlo  
vyšívané zelenožlutými květy, zdobeno pruhem 
z krajky, délka 93 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

38 N
Mosazná krabička s muslimskými znaky 
(A brass box with Muslim characters) 
Turecko, počátek 20. století,  
tvar truhly, zavírací mechanismus,  
plasticky zdobeno, ryto, délka 20,5 cm,  
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

39 N
Alpaková cukřenka se skleněnou vložkou 
(An alpaca sugar bowl with glass insert) 
Morava, Moravská Třebová, Bibus,  
značeno, plasticky zdobeno na okrajích  
a uchu květinovým dekorem,  
postaveno na třech kulovitých nožkách, 
vyvolávací cena: 450 CZK (18 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

40 N
Stříbrná cigártaška plasticky zdobená  
v rokokovém stylu  
(A silver cigarette case embossed  
in rococo style) 
Německo, 2. polovina 19. století, 
druhorokokový styl, zdobeno rokajemi,  
Ag 800/1000, hmotnost 69,4 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

41 N
Velké zrcadlo v bohatě zdobeném 
zlaceném rámu s konzolí  
(A large mirror in richly decorated  
gilt frame with console) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
historizující styl, vyřezáváno, zdobeno 
plastickými ozdobami, zlaceno, mramorová  
deska konzole, rozměr zrcadla bez rámu 
182x66 cm, 
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1600 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

42 N
Komoda s černými sloupky  
v biedermeierovském stylu  
(A chest of drawers with black columns  
in the Biedermeier style) 
Čechy, 1. polovina 19. století, dýhováno silnou 
světlou dýhou, černě mořené sloupky, mosazné 
kování, šuplíky vypouklého tvaru, výška 85 cm, 
vynikající stav,  
vyvolávací cena: 50 000 CZK (2000 EUR)
odhad: 55 000 až 75 000 CZK

43 N
Stříbrná mistička na noze  
(A silver small bowl on a leg)
Rakousko, 1. polovina 19. 
století,biedermeierovský styl, hladké tvary,  
puncováno lotovým puncem, Ag 812/1000, 
hmotnost 84,4 g,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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44 N
Broušená váza z fialového skla ve tvaru 
amfory  
(A cut vase of purple glass in the shape  
of amphora) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser 20.-30. léta  
20. století, fasetově broušeno, značeno,  
výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
 

45 N
Broušená a rytá vázička z alexandritového 
(A cut and engraved vase of alexandrite 
glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser 2. polovina  
20. století, fasetově broušeno, rytina koňské 
hlavy, sklo měnící barvu z čeveně fialové  
do modré, značeno, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

46 N 
Křišťálová váza se žlutohnědou lazurou 
zdobená rytinami  
(A crystal vase with yellow-brown stain 
decorated with engravings)  
Čechy, Železný Brod, 20.-30. léta 20. století, 
rytiny s námětem ročních obdobní  
(jaro, léto, podzim, zima), výška 23,5 cm
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhadní cena: 4000 až 5000 CZK

47 N 
Křišťálová váza fazetově broušená  
s abstraktním dekorem  
(A faceted cut crystal vase with an abstract 
decoration) 
Čechy, Desná, návrh Pavel Hlava (1924-2003), 
válcovitý tvar, výška 24,5 cm, 
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

48 N 
Hnědá fasetově broušená váza s řezbou 
antického chrámu  
(A brown facet cut vase with carved 
ancient temple) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina  
20. století, tak zvané topazové sklo, řezba 
sedící ženy v tóře před antickým chrámem, 
signováno Staněk, značeno leptanou značkou 
Moser, výška 29,5 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 25 000 až 32 000 CZK
 

49 N
Křišťálová a modrá váza s rytinou  
vlčích máků  
(A crystal and blue vase with engraving  
of poppies)  
Čechy, Karlovy Vary, Moser,  
2. polovina 20. století, zhotoveno ve stylu 
secesních vzorů, kříšálové sklo přecházející  
v modrou, fasetově broušeno, značno  
leptanou značkou, výška 40,5 cm,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

50 N
Šest sklenic z lisovaného skla zdobených 
zlacením  
(Six glasses of pressed glass decorated 
with gilding) 
Čechy, 2. polovina 19. století, kříšťálové sklo, 
plasticky zdobeno vroubkováním a vegetativním 
dekorem, malováno, výška 14,5 cm,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

51 N 
Dóza s víčkem z mléčného skla zdobená 
medailonem s motivem koní  
(A jar with lid of milk glass decorated with 
medallion with a motif of horses)
Francie, 2. polovina 19. století,  
zelené plochy, zlacení, madailon  
domalovaný tisk, výška 24 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

II. SKLO
(GLASS)
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52 N
Světle žlutá fasetově broušená váza  
s čočkami  
(Pale yellow facet cut vase with lenses) 
Čechy, po roce 1945, zhotoveno ve stylu 
Moseru, zvonovitý tvar, výška 22 cm, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

53 N
Likérová sklenice se zatavenou bílou 
spirálou v noze  
(A liqueur glass with sealed white spiral  
in the leg) 
Anglie, 2. polovina 18. století,  
křišťálové sklo, mléčná spirála,  
výška 17 cm, mírně poškozený okraj,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

54 N
Křišťálová váza plasticky zdobená 
dekorem vlčích máků  
(A crystal vase decorated with embossed 
decoration of poppies) 
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou,  
Riedel, 20.-30. léta 20. století, umělecké 
lisované sklo, leptáno, výška 23,5 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

55 N
Vázička z růžovo hnědého skla plasticky 
zdobená dekorem nahých dívek a hroznů 
(Vase of pink brown glass decorated with 
embossed decoration of naked girls and 
grapes) 
Čechy, Jablonec nad Nisou, Curt Schlevogt 
(realizace Riedel), 20.-30. léta 20. století, styl 
art deco, umělecké lisované sklo, výška 13 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

56 N
Křišťálová váza ve tvaru kvádru na dně 
zdobená výčnělky ve tvaru valounů  
(A crystal vase in the shape of a block  
at the bottom decorated with projections 
in the form of boulders) 
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, 1972, 
návrh Václav Hanuš nar. 1924, umělecké 
lisované sklo, výška 19 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

57 N 
Fasetově broušená váza z kouřového skla 
(A facet cut vase of smoked glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina  
20. století, značeno leptanou značkou,  
výška 20 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

58 N 
Křišťálová fasetově broušená váza  
s plochou na řezbu  
(A crystal facet cut vase with flat for 
engraving)  
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina  
20. století, značeno leptanou značkou,  
výška 31 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

59 N 
Irizovaná vázička se zatavenými žlutými  
a modrými segmenty  
(An iridescent vase with sealed yellow  
and blue segments) 
Čechy, Lenora, Kralik, 20. léta 20. století, 
pozdní secese, výška 17 cm,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

53

57

58

5954

55

56

51

52



9

60 N 
Růžová irizovaná váza s hrdlem  
ve tvaru květu  
(An iridescent pink vase with  
flower-shaped neck) 
Čechy, 1900-1920, bílé opálové sklo s růžovým 
nádechem, výška 32 cm,  
vyvolávací cena: 9 500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

61 N
Váza z béžového opálového skla  
s intarzovanými červeno černými pruhy 
(A vase of beige opal glass inlaid with red 
black stripes) 
Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30. léta 20. století, 
styl art deco, intarzie připomínající vegetativní 
dekor, mimořádná velikost, výška 37 cm, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

62 N 
Vázička z kamejového skla  
s dekorem vinné révy  
(A vase of cameo glass decorated  
with grapevine)
Francie, Emil Gallé, kolem roku 1910,  
základ zelené opálové sklo vrstvené  
fialovým sklem, broušeno, leptáno,  
podpis v dekoru, výška 20 cm,  
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

63 N
Váza z irizovaného skla na třech nožkách 
opletená skleněnými vlákny  
(A vase of iridescent glass on three legs 
braided glass fiber)  
Čechy, Teplice, Josef Rindskopf, 1900-1905, 
modré a fialové irizované sklo, plasticky 
tvarováno, výška 26 cm, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

64 N
Váza ze žlutého opálového skla se 
zatavenými oranžovými segmenty  
(A vase of yellow opal glass fused  
with orange segments) 
Francie, Verrerie d´Art Lorraine, kolem roku 
1915, dlouhé štíhlé hrdlo, výška 68 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

65 N
Mistička ze světle modrého skla  
na černé noze  
(A bowl of pale blue glass on black leg) 
Čechy, Kláštěrský Mlýn, Loetz, 1915, kupa  
z vrstveného sklo, malováno černými květinami, 
inspirováno Dagobertem Pechem, výška 12 cm, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

66 N
Váza z irizovaného skla s nálepy  
v podobě švestek  
(A vase of iridescent glass with applied 
decoration in the form of plums)
Čechy, Lenora, Kralik, 1905-1910,  
iriz s růžovým nádechem, nálepy  
z modrého a zeleného skla, výška 31,5 cm, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

67 N
Zelená irizovaná skleněná váza  
v kovové montáži s dekorem svlačců  
(Green iridescent glass vase decorated 
with metal fitting in the shape  
of morning glory) 
Čechy, Košťany u Teplic, Wilhelm Habel 
(Palme-König), kolem roku 1902,  
iriz s fialovým nádechem, cínová montáž 
plasticky zdobená, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

68 N
Váza z tyrkysového skla zdobená  
stříbrem a emaily s dekorem  
květin a motýlů  
(A turquoise glass vase decorated  
with silver and enamel with flowers  
and butterflies)
Francie, signováno D´Argyl,  
před rokem 1900, leptáno,  
malováno, stříbřeno, výška 22,5 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
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75 N
Vázička se žlutými a hnědými skvrnami  
ve hmotě  
(A vase with yellow and brown spots  
in the mass)  
Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30 léta 20. století, 
styl art deco, křišťálová sklovina barvená  
ve hmotě, plasticky tvarováno, výška 19,5 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

69 N
Skleněné stínidlo k lustru  
s dekorem ptáků  
(A glass shade the chandelier  
decorated with birds)
Francie, Cristallerie de Compiégne,  
David Guérin, signováno „Degue“,  
kolem roku 1925, opálové modře  
vrstvené sklo s leptaným dekorem  
ptáků, průměr 34 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

70 N
Váza ze světle hnědého hutního skla  
(Vase of light brown heavy glass)  
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20. století, 
silnostěnná váza s laloky,  
sklovina měnící barvu v denním světle  
do uranově zelené, výška 16 cm,  
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

71 N
Fasetově broušená válcovitá váza  
z bílo zeleného skla  
(A facet cut cylindrical vase  
of white and green glass) 
Morava, Škrdlovice, 2. polovina  
20. století, návrh František Vízner  
(1936-2011), základna vázy osmiúhelník,  
barveno ve hmotě, uvnitř zdobeno  
bublinami, výška 17 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

72 N
Váza z fialového irizovaného skla  
s kovovou montáží ve tvaru džbánu  
(A vase of violet iridescent glass  
with metal fitting in the shape of jug) 
Čechy, Košťany, Habel (Palme-König),  
přelom 19. a 20. století, secesní sklo  
opletené skleněnou nití, kovová  
montáž s dekorem květin  
a historizujících prvků, výška 60 cm, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

73 N
Váza válcovitého tvaru  
s rytinami kosatců  
(Cylindrical shaped vase  
with engravings of irises) 
Čechy, Karlovy Vary,  
Moser, 2. polovina 20. století,  
inspirováno secesními vzory,  
sklovina křišťálové sklo přecházející  
v uranově zelenou, výška 36 cm
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

74 N
Skleněná vrstvená váza s dekorem  
pastýře a ovcí  
(Layered glass vase decorated  
with a shepherd and sheep) 
Morava, Krásno nad Bečvou,  
Solomon Reich, 20-30. léta 20. století, 
křišťálové sklo, oranžově a červěně  
vrstvené, hluboce leptaný a rytý dekor,  
výška 30 cm
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

73

74
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76

69

70

71

72



11

76 N
Dóza ve tvaru želvy z malachitového skla  
(A jar turtle-shaped of malachite glass) 
Čechy, Jablonec nad Nisou,  
Curt Schlevogt, 20.-30. léta 20. století,  
krunýř jako víko dózy, délka 13 cm,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

77 N
Křišťálová číše s malbou květin 
transparentními emaily  
(A crystal goblet with transparent  
enamel painted flowers) 
Čechy, Kamenický Šenov,  
přelom 19. a 20. století,  
secesní styl, email žlutý, zelený, fialový  
a hnědý, leptané plochy, výška 15 cm
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

78 N
Křišťálový fasetově broušený pohár 
zdobený červenou lazurou  
(Crystal facet cut goblet decorated  
with red staining) 
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 19. století, 
plochy s jemmným broušeným  
geometrickým dekorem,  
hrany zdobené proužky  
s červenou lazurou, výška 14 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

79 N
Pohár z černého skla zdobený  
broušenými čočkami a hvězdami  
(A goblet of black glass decorated  
with cut lenses and stars) 
Jižní Čechy, 2. polovina 19. století,  
hyalitové sklo, výška 14 cm,   
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

80 N
Dóza s víčkem z červeného  
fasetově broušeného skla  
(A jar with lid of red facet cut glass) 
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století,  
styl art deco, sklo barvené zlatem,  
výška 12 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

81 N
Křišťálový pohár s rytinami lvů
(A crystal goblet with carvings of lions) 
Čechy, 1. polovina 19. století,  
čtvercová patka poháru,  
rytina s motivem erbu, výška 16,5 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

82 N
Sklenice na noze ze zelného uranového 
skla malovaná květinami  
(A glass on leg of green uranium glass 
painted flowers)
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 19. století, 
malováno pastózními emaily  
s dekorem květin, zlaceno, výška 16 cm,  
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

83 N
Dvě sklenice na noze  
ze zeleného uranového skla  
(Two glassses on legs of geeen  
uranium glass) 
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 19. století, 
sklovina v kupě přechází ze zelené  
do fialové, výška 14,5 cm,  
vyvolávací cena: 650 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
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90 N
Křišťálová fasetově broušená  
váza zdobená rytinami postav a ovoce  
(Faceted cut crystal vase decorated  
with engravnigs of figures and fruit) 
Čechy, Železný Brod, 20.-30. léta 20. století, 
broušeno, ryto, leptáno, rytina signovaná  
Alois Hásek, výška 30,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

84 N
Váza na noze z modrého fasetově 
broušeného skla  
(A vase on leg from blue facet cut glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser,  
30. léta 20. století, rytá dobová značka,  
styl art deco, stupňovitě broušeno,  
výška 26 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

85 N
Křišťálová váza barvená žlutě  
ve hmotě s hnědými pruhy  
(A crystal vase yellow colored  
in the mass with brown stripes) 
Morava, Škrdlovice, 2. polovina  
20. století, návrh Jan Gabrhel  
nar. 1930, soudkovitý tvar, výška 20 cm,  
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

86 N
Váza s laloky z alexandritového skla  
(A vase with lobes of alexandrite glass) 
Čechy, Železný Brod, 2. polovina  
20. století, návrh Miloslav Klinger (1922-1999),  
sklo měnící barvu z červeno fialové  
do modré, výška 19 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

87 N
Křišťálová fasetově broušená váza  
zdobená růžovou mřížkou  
(A faceted cut crystal vase decorated  
with pink grid) 
Čechy, Nový Bor, 2. polovina  
20. století, návrh Oliva,  
plasticky zdobeno, barveno ve hmotě,  
výška 15 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

88 N
Světle hnědá váza plasticky zdobená 
nahými dívkami a stromy  
(A light brown embossed vase  
decorated with naked females  
and trees) 
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou,  
Riedel, 30. léta 20. století, styl art deco, 
umělecké lisované sklo, výška 25 cm
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

89 N
Váza na pěti nožkách malovaná  
květinami a motýli  
(Vase on five legs painted  
with flowers and butterflies) 
Čechy, konec 19. století, malováno v duchu 
počínající secese, bílé opálové sklo, nožky 
hnědé průhledné sklo, malováno emaily,  
nožky mírně poškozené, výška 18 cm, 
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
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91 N
Červená váza s malbou dívky  
(A red vase with painting  
of a female) Čechy, 70.-80. léta  
20. století, rubínové sklo malované  
emaily ve stylu Alfonse Muchy, námět – 
„Alegorie pozimu“, výška 31,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

92 N
Křišťálová sklenice bíle vrstvená  
s malbou skal  
(A crystal glass white overlayed  
with painting of rocks)  
Čechy, polovina 19. století,  
biedermeierovský styl, mléčná vrstva  
s probrušovanými čočkami,  
zdobeno zlatem, centrální motiv  
malovaný barevnými emaily,  
výška 15,5 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

93 N
Sklenice z kobaltového skla malovaná 
bílým emailem a zlatem  
(A glass of cobalt glass painted  
with white enamel and gold) 
Čechy, 2. polovina 19. století,  
druhorokokový styl, vegetativní dekor,  
výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

94 N
Váza z kamejového skla s dekorem dívky  
a papouška  
(A cameo glass vase with decoration 
female and parrot) 
Čechy, Harrachov, Nový Svět, 20.-30. léta  
20. století, styl art deco, základ opálové  
sklo s růžovými a žlutými skvrnami,  
červeně vrstveno, leptáno, broušeno,  
signováno v dekoru, výška 31,5 cm,  
raritní model,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

95 N
Broušená karafa se šesti sklenicemi  
(A cut decanter with six glasses)  
Čechy, Nový Bor, 20-30. léta 20. století, 
křišťálové, fasetově broušené sklo,  
zdobeno červenou lazurou a rytinami  
květin, výška karafy 23 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

96 N
Křišťálová sklenice na noze s rytinou  
čtyř mužů  
(A crystal glass on a leg with engraving 
four men)
Čechy, 2. polovina 19. století, tenkostěnné 
sklo, námět rytiny biblický výjev, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

97 N
Křišťálová modře vrstvená váza  
na stříbrné noze  
(A crystal blue layered vase on a silver leg)
Čechy, 2. polovina 19. století, probrušovaný 
dekor čoček a geometrických obrazců, noha 
rakousko-uherský punc, Ag 800/1000,  
celková výška 25 cm,  
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

93
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103 N 
Keramická dóza s postavou králíka
na víčku  
(A ceramic jar with a figure of a rabbit  
on the cap)
Čechy, pravděpodobně Ditmar-Urbach,  
20.-30. léta 20. století, styl art deco, barveně 
glazováno, malováno,výška 20 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

104 N
Keramická váza s malbou krajiny  
(A ceramic vase with painting  
of a landscape) 
Čechy, Trnovany u Teplic, Brüder Urbach, 
značeno tlačenou značkou BU, po roce 1885, 
historizující styl, plasticky zdobená ucha  
i povrch, glazováno, malováno,  
výška 30,5 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

105 N
Keramický popelník se slonem  
(A ceramic ashtray with elephant)
Čechy, Ditmar-Urbach, polovina 20. století, 
barevně glazováno, značeno, výška 18 cm, 
mírně poškozeno,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

98 N 
Kulovitá keramická vázička zdobená 
pruhy  
(A spherical ceramic vase decorated  
with stripes) 
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta  
20. století, styl art deco, barevně glazováno, 
značeno, výška 18,5 cm,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

99 N 
Keramická váza s dvěma uchy plasticky 
zdobená květinami  
(A ceramic vase with two handles 
decorated with plastic flowers)
Francie, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl, 
barevně glazováno, výška 39 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

100 N
Dívka vstupující do mušle  
(A famale entering the shell) 
Čechy, Dubí u Teplic, Bloch, počátek 20. století, 
secesní styl, výška 36 cm, mírně restaurováno, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

101 N
Cirkusový slon stojící na podstavci  
(A circus elephant standing on a pedestal) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta  
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, číslo modelu K 335, výška 10 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

102 N
Keramický spící medvěd  
(A ceramic sleeping bear)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 2. polovina  
20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno, značeno, délka 27 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)

98

101

104

105102

103

99

100



15

106 N
Velký porcelánový oválný tác  
(Large porcelain oval platter)  
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20-30. léta  
20. století, okraje plasticky zdobené,  
černá a zlatá linka, délka 46 cm, 
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

107 N
Velký fajánsový talíř s malbou portrétu dámy  
(A large faience plate with painting  
of portrait a lady)
Holandsko, Delft, manufaktura u Porcelánové 
láhve, 1. třetina 20. století, malba kobaltovou 
modří podle V. Dijkova obrazu „Princezna 
Beatrice“, otvory pro zavěšení, průměr 41 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

108 N
Keramická dóza ve tvaru sedícího 
medvěda oblečeného šatech  
(A ceramic jar in the shape of a sitting 
bear wearing a dress) 
Francie, Alsasko-Lotrinsko, Sarreguemines,  
2. polovina 19. století, částečně glazovaná 
kamenina, tlačená značka, odnímatelná hlava, 
dóza na tabák, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

109 N
Černobílá art decová keramická váza 
(Black and white art deco ceramic vase) 
Rakousko, Vídeň, Goldscheider, 20.-30. léta  
20. století, bíle glazováno, černě malováno, 
značeno, výška 30 cm, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

110 N
Porcelánový džbánek s cínovým víčkem 
zdobený nápisy  
(A porcelain small jug with tin cover 
decorated with signs)
Čechy, malba Železný Brod, malíř Čestmír 
Louna, víčko plasticky zdobené portrétem 
Karla IV., nápis: “My ubozí sirotci pijem  
ve dne v noci, Josef Novák“, signováno, obsah 
jeden litr, výška 23 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

111 N
Hnědá keramická váza plasticky zdobená 
květinami  
(A brown ceramic vase decorated  
with embossed flowers) 
Čechy, pravděpodobně Bechyně,  
přelom 19. a 20. století, secesní styl, 
 značeno Austria, kvalitní provedení,  
barevně patinováno, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

112 N
Sedm figurek dětí  
(Seven figures of children) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 30.-80. léta  
20. století, jemná kamenina a porcelán, 
glazováno, malováno, výška 11-17 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

113 N 
Sedící myslivec se psem  
(A sitting hunter with a dog) 
Dánsko, Kodaň, polovina 20. století,  
porcelán, malováno pod glazurou,  
značeno, tlačená signatura modeléra, mírně 
restaurováno, výška 22 cm,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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121 N
Porcelánový talíř s plasticky zdobenými 
okraji a malbou květin  
(A porcelain plate with embossed edge 
and painted flowers) 
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),  
2. polovina 19. století, plasticky zdobeno 
ornamenty, glazováno, malováno typickým 
míšeňským dekorem květů, značeno,  
průměr 25, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

122 N
Stojící dívka s odhalenými ňadry držící 
kytici obilí a květin  
(A standing female with bare breasts 
holding a bouquet of flowers  
and wheat)
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt, 
značeno značkou Vídně, porcelán,  
glazováno, malováno, značeno, výška 19 cm, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

123 N
Bílá ležící orientální dívka  
(A white laying oriental female) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal,  
20. léta 20. století, porcelán,  
glazováno, značeno, číslo modelu 126,  
tlačené jméno modeléra K. Förster,  
délka 19,5 cm
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

114 N
Porcelánová váza s úzkým hrdlem 
malovaná galantními výjevy  
(A porcelain vase with a narrow neck 
painted with gallant scenes) 
Německo, Sasko, Drážďany, Helena Wolfson,  
2. polovina 19. století, značeno míšeňskou 
značkou „AR“, drážďanský styl, malováno 
dvěma medailony a květinami, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

115 N
Talíř s vyobrazením dámy a služebnic  
(A plate depicting a lady and maids) 
Čechy, Wahliss, Trnovany u Teplic, vídeňský 
klasicistní styl, přelom 19. a 20. století, 
domalovaný tisk, zdobeno zlatem,  
průměr 24,5 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

116 N
Talíř s vyobrazením dámy a třech poutníků  
(A plate depicting a lady and three pilgrims) 
Čechy, Wahliss, Trnovany u Teplic,  
vídeňský klasicistní styl, přelom  
19. a 20. století, domalovaný tisk,  
zdobeno zlatem, průměr 24,5 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

117 N
Keramický květináč se dvěma uchy 
zdobený květinami  
(Ceramic flower pot with two handles 
decorated with flowers) 
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl, 
značeno tlačenou značkou, plasticky zdobeno, 
barevně glazováno, výška 20 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

118 N
Keramický květináč s uchy ve tvaru 
koňských hlav  
(A ceramic flower pot with handles  
in the shape of horse heads) 
Francie, počátke, 20. století, plasticky  
zdobeno dekorem psů a květin, barevně 
glazováno, výška 22 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

119 N
Keramická váza plasticky zdobená 
dekorem květin a kachen  
(A ceramic vase decorated with embossed 
decoration of flowers and ducks) 
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta  
20. století, barevně glazováno, výška 32 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR) 
odhad: 3000 až 3600 CZK

120 N
Porcelánová mísa na noze s plasticky 
zdobenými okraji a malbou květin  
(A porcelain bowl on a leg with embossed 
edge and painted flowers) 
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),  
2. polovina 19. století, plasticky zdobeno 
dekorem květin, ucha ve tvaru mušle a listů, 
glazováno, malováno typickým míšeňským 
dekorem květů, značeno, průměr, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
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124 N
Šálek a podšálek s malbou fialových květů 
(A cup and a saucer painted with purple 
flowers) 
Francie, Paříž, 2. polovina 19. století,  
značeno míšeňskou značkou z Marcolinoho 
období, porcelán, glazováno, malováno,  
dekor čínských květů, výška 6 cm,  
mírně poškozeno,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

125 N
Šálek a podšálek se zlatou linkou a uchem 
ve tvaru labutího krku  
(A cup and a saucer with gold line  
and handle in the shape of swan neck)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina  
19. století, značeno míšeňskou značkou, 
porcelán, glazováno, malováno zlatem,  
výška 8,5 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

126 N
Šálek a podšálek s malbou květin  
a uchem ve tvaru labutího krku  
(A cup and a saucer with paintig  
of flowers and handle in the shape  
of swan neck)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina  
19. století, značeno míšeňskou značkou, 
porcelán, glazováno, malováno,  
výška 8,5 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

127 N 
Keramický popelník s letícím rackem  
(A ceramic ashtray with a flying seagull) 
Čechy, Trnovany, Terra, styl art deco, 
glazováno, malováno, značeno, délka, 
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

128 N 
Keramický teriér  
(Ceramic Terrier)  
Morava, Znojmo, 20.-30. léta 20. století,  
styl art deco, glazováno, malováno,  
značeno, délka 14,5 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

129 N 
Sedící dívka v plesových šatech  
(A sitting female in a ball dress)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta  
20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno, značeno, výška 25 cm, mírně 
restaurováno, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

130 N
Porcelánový reklamní popelník  
„Antonín Weidl“  
(A porcelain advertisment ashtray 
´Antonín Weidl´) 
Čechy, Stará Role, 20.-30. léta 20. století, 
glazováno, zdobeno potiskem s motivem 
továrny, značeno, délka 13 cm,  
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 300 až 400 CZK

131 N
Červenobílý keramický čajový servis  
pro šest osob  
(A red white ceramic tea set  
for six persons)  
Čechy, Trnovany, Terra, styl art deco,
glazováno, malováno červenými pruhy, 
značeno, 6 šálků s podšálky, mlíčenka, 
cukřenka, konvička, výška konvičky 16 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

132 N
Porcelánová váza ve tvaru zvonu  
s malbou květin  
(A porcelain vase in the shape  
of a bell with painiting of flowers) 
Německo, Míšeň, 20.-30 léta 20. století, 
glazováno, malováno, značeno, klasický 
míšeňský dekor, mírně restaurováno,  
výška 19,5 cm,  
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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140 N
Dózička s víčkem plasticky zdobená 
květinami  
(A small bowl with a cover decorated  
with plastic flowers) 
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
značeno značkou Vídně, porcelán, glazováno, 
malováno, průměr 8 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

141 N
Dózička plasticky zdobená květinami  
(A small bowl decorated with embossed 
flowers) 
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
značeno značkou Ludwigsburg, porcelán, 
plasticky zdobeno, prolamováno, glazováno, 
malováno, průměr 8 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

142 N
Porcelánová miska plasticky zdobená  
putti a satyry  
(Porcelain bowl decorated with plastic 
satyrs and putti) 
Anglie, 2. polovina 19. století, styl napodobující 
Wedgwood, rukojeti beraní nohy, postaveno  
na nožkách, glazováno, malováno, délka 20 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

133 N
Keramický stojan na zrcadlo  
s postavou dívky  
(A ceramic stand for mirror  
with figure of a female) 
Čechy, Ústí nad Labem, Johann Maresch, 
počátek 20. století, secesní styl, patinováno, 
kulaté zrcadlo, celková výška 70 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

134 N
Dvě porcelánové figurky sedícího Turka  
a Turkyně  
(Two porcelain figures of a sitting Turkish 
man and a Turkish woman)
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
figurky s kývajícími hlavami, biskvit,  
malováno, výška 10 cm,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

135 N
Malá porcelánová sedící Číňanka  
(A small sitting Chinese female  
of porcelain) 
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,  
1. třetina 20. století, glazováno, malováno, 
výška 6 cm,   
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

136 N
Malý porcelánový šlechtic sedící v křesle 
(A small sitting nobleman in the armchair 
of porcelain) 
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,  
1. třetina 20. století, glazováno, malováno, 
výška 8 cm,   
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

137 N
Dóza ve tvaru zvonu malovaná  
modrými květy  
(A jar in the shape of bell painted  
with blue flowers)  
Německo, Bavorsko, Hüttensteinbach,  
1. třetina 20. století, malováno v duchu 
vídeňské secese, porcelán, glazováno,  
výška 18 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

138 N
Dva velcí keramičtí chrti  
(Two large ceramic greyhounds) 
Rakousko, Vídeň, Goldscheider, 1. třetina  
20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno, značeno, výška 39,5 cm,  
mírně poškozeno
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

139 N
Porcelánový korbel s vyobrazením vojáků 
bojujících s Turky  
(A porcelain tankard with a picture  
of soldiers fighting with Turks) 
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
glazováno, malováno, osazení na cínové víčko, 
ve dně litofanie s motivem myslivce a dvou žen 
ve světnici, výška 18 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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143 N
Dva talířky s vyobrazením draků se 
stříbrnými okrajem  
(Two small plates with the image  
of a dragons with silver edge )
Německo, Sasko, Míšeň,  
počátek 20. století, porcelán,  
glazováno, malováno, značeno,  
okraje ve stříbrné montáži,  
Ag 835/1000, průměr talířků 8,5 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

144 N
Dozička s víčkem s malbou pavího pera  
(A small jar with a cap painted  
with peacock feather) 
Německo, Sasko, Míšeň, počátek  
20. století, secesní styl, porcelán,  
malováno pod glazurou, průměr 7 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

145 N
Stojící dáma v šatech pomalovaných 
růžemi  
(A standing lady in dress painted  
with roses)  
Rakousko, Vídeň, datováno 1802,  
porcelán, glazováno, malováno,  
značeno, výška 21 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

146 N
Velký fajánsový džbán s malbou květin  
(A large faience jug painted with flowers) 
Slovensko, Modra, datováno v dekoru 1987, 
značeno tlačenou značkou, signováno,  
výška 41 cm, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

147 N
Černý a bílý keramický pes  
(Black and white ceramic dogs) 
Morava, Znojmo, 20.-30. léta 20. století,  
styl art deco, glazováno, malováno,  
značeno, výška 15 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1200 CZK

148 N
Šálek a podšálek s malbou šlechtického 
erbu a květin  
(A cup and saucer painted with the coat  
of arms of the noble and flowers) 
Čína, 18. století, období famille rosé,  
zhotoveno na zakázku podle holandské 
předlohy, porcelán, plasticky zdobeno, 
glazováno, malováno, u erbu heslo rodu:  
„Sola Virtus Invicta“ (Ctnost sama 
neporazitelná), erb vévody z Norfolku jednoho 
z nejvýznamnějších britských šlechtických 
rodů, výška 6 cm, velmi kvalitní provedení, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

149 N
Malý bílý chrt  
(A small white greyhound )
Německo, Bavorsko, Nymphenburg,  
1. třetina 20. století, porcelán, glazováno, 
značeno tlačenou značkou, vytlačná značka 
modeléra P.J. Mene, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

150 
Párové porcelánové vázy s gejšami  
a čarodeji  
(Pair of porcelain vases with geisha  
and wizards) 
Japonsko, 20.-30. léta 20. století,  
styl noritake, glazováno, malováno  
pastózními emaily, zleceno, značeno,  
výška každé vázy 19 cm,  
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

151 N
Šest porcelánových figurek v rokokovém 
stylu  
(Six porcelain figures in the rococo style) 
Čechy, 2. polovina 19. století,  
porcelán, glazováno, malováno,  
výška 13 až 16 cm, mírně poškozeno, 
restaurováno, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

152 N 
Klečící faun s motýlem  
(A kneeling faun with a butterfly) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal,  
20. léta 20. století, porcelán, glazováno,  
malováno, značno, tlačené jméno  
modeléra na podstavci, K. Himmelstoss,  
číslo modelu K 124, výška 13,5 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
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153 N
Kávová přátelská souprava na tácku  
s vyobrazením Číňanů  
(A coffee-friendly set on a tray  
with the image of Chinese)
Čechy, Victoria, Stará Role, porcelán, 
glazováno, zdobeno domalovaným  
potiskem ve stylu kantonských medailonů, 
délka tácu 22 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

154 N
Sedící liška  
(A sitting fox)
SSSR, Rusko, Petrohrad, bývalá carská 
porcelánka tehdy „Lomonosova“,  
2. polovina 20. století, jemná kamenina, 
glazováno, malováno, značeno,  
výška 12,5 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

155 N
Sedící pes se zvednutou packou  
(A sitting dog with a raised paw)  
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta  
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, výška 8 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

156 N
Sedící štěně s hnědými a černými 
skvrnami  
(A sitting puppy with brown  
and black spots)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 30. léta  
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, číslo modelu H 1124, vtlačené  
jméno modeléra Th. Kärner, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

157
Keramické vykuřovadlo s gejšami  
a čaroději  
(A ceramic fumigator with geisha  
and wizards) 
Japonsko, 1. třetina 20. století,  
styl sacuma, zdobeno třemi figurami psů, 
malováno pastózními emaily, zlaceno,  
celková výška 42 cm, restaurované víčko, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

158 N
Ležící jezevčík  
(A lying dachshund)  
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolfstadt, 
Ens, 20.-30. léta 20. století,  
porcelán, glazováno, malováno,  
značeno, délka 11 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

159 N
Stojící dívka s květináči  
(A standing girl with flower pots) 
Rakousko, Vídeň, Wiener Keramic,  
styl Wiener Warkstätte, počátek 20. století, 
jemná kamenina, bíle glazovaná,  
malovaná, značeno, výška 17,5 cm,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

160 N
Dva ptáčkové na větvi  
(Two birds on a branch) 
Čechy, Klášterec nad Ohří, Puls, 40. léta  
20. století, rosenthalský styl, porcelán, 
glazováno, malováno, značeno, výška 7 cm, 
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

161 N
Velká keramická dívka s loutnou  
(A large ceramic female with a lute)  
Čechy, Dubí u Teplic, Bloch,  
přelom 19. a 20. století, jemná kamenina, 
glazováno, malováno, výška 87 cm,  
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
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162 N
Porcelánový nástolec se třemi talíři  
nad sebou  
(A porcelain table piece with three plates 
above the other)  
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
plasticky zdobeno, v horní části umístěna soška 
sedícího chlapce, tři talíře různého průměru  
malované květinovým dekorem, výška 50 cm, 
restaurováno, 
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

163 N
Bílá porcelánová tanečnice  
(A white porcelain dancer) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal,  
20.-30. léta 20. století, porcelán,  
glazováno, značno, tlačená iniciála modeléra, 
číslo modelu 962, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

164 N
Předkloněná stojící dívka s odhaleným 
ňadrem  
(Bent forward standing female  
with bare breast)  
Německo, Bavorsko, Rosenthal, značka  
z let 1914-18, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno Kunst-Abteilung, tlačené jméno 
modeléra: F. Liebermann, výška 20 cm,  
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

165 N
Milenci  
(Lovers)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, počátek  
20. století, porcelán, malováno pod glazurou, 
značeno, slavný model číslo 295/I, tlačené 
jméno modeléra Richard Aigner (1867-1925), 
výška 27,5 cm, 
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

166 N
Fajánsová cukřenka s víčkem malovaná 
modrobílým dekorem  
(A faience sugar bowl with lid painted 
blue and white decor) 
Holandsko, Delft, 18. století, malováno 
květinami a ptáky, osazeno na čtyřech nožkch, 
výška 16,5 cm, poškozeno, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

167 N
Svázaný andělíček  
(Tied angel)  
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno,  
číslo modelu L 102, pořadí z formy 124, 
původní model z akademického období,  
výška 17,5 cm, restaurováno, 
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

168 N
Stojící myslivec se psem  
(A standing hunter with his dog) 
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovinan  
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, číslo modelu B 74, pořadí z formy 
111, výška 14 cm, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
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176 N
Šálek a podšálek s malbou růže  
(A cup and saucer with painting of rose) 
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno, výška 5,5 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK

177 N
Šálek a podšálek s malbou květin  
(A cup and saucer with painting  
of flowers) 
Německo, Sasko, Míšeň, 1. polovina 20. století, 
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno, výška 5,5 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK

169 N
Talíř s vyobrazením japonské krajiny  
(A plate depicting Japanese landscape) 
Japonsko, 2. polovina 19. století, porcelán, 
glazováno, malováno, vepředu barevná malba, 
vzadu modrobílá s vegetativním dekorem, 
kovová montáž k zavěšení, průměr 22 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

170 N
Váza malovaná barevnými a zlatými pruhy 
(A vase painted with colored and gold 
stripes) 
Německo, Fürstenberg, 20.-30. léta 20. století, 
styl art deco, malováno, zlaceno, výška 18 cm, 
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

171 N
Šálek a podšálek s malbou květin a hmyzu 
(A cup and saucer with painting of flowers 
and insect) 
Německo, Sasko, Míšeň, 1. polovina 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, zlacené 
ornamenty na okrajích, značeno, výška 7 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

172 N
Hladký porcelánový talíř s malbou růže  
(A smooth porcelain plate painted  
with rose) 
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina  
19. století, malováno, značeno,  
průměr 26 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

173 N
Tančící pár  
(A dancing couple)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, polovina  
20. století, styl ovlivněný art decem,  
porcelán, glazováno, malováno, výška 33 cm,  
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

174 N
Bledě zelený šálek a podšálek zdobený 
leptaným a zlaceným pruhem  
(A pale green cup and saucer decorated 
with etched and gilded stripe)
Čechy, Stará Role, Royal Epiag,  
20.-30. léta 20. století, styl art deco,  
na pruhu dekor faunů a zvířat,  
uvnitř zlaceno, výška 5,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

175 N
Šálek a podšálek se zeleným cibulovým 
vzorem  
(A cup and saucer with green onion 
pattern)  
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno, 
variace modrého cibulového dekoru,  
výška 5 cm,   
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK
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178 N
Stříbrný náhrdelník z ruských kopějek  
(A silver necklace of the Russian kopecks) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, sestaveno  
z ruských kopějek z počátku 20. století,  
18x5 kopějek, 1x10 kopějka, Ag 500/1000,  
Ag 925/1000, celková hmotnost 30,50 g,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

179 N
Zlatý prsten s oválným onyxem,  
zdobený rubíny, diamanty a perletí  
(A gold ring with oval onyx, decorated 
with rubies, diamonds and pearls) 
Rakousko, první polovina 19. století, 
biedermeierovský styl, 2 přírodní rubíny,  
2 černé diamantové routy, zlato plasticky 
zdobeno, vzadu ryto vegetativním dekorem,  
Au 585/1000, celková hmotnost 7,2 g, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

180 N
Stříbrná plesová ozdoba zdobená 
vegetativním dekorem  
(A silver ball adornment decorated  
with vegetative decoration) 
Čechy, 1. polovina 19. století, biedermeierovský 
styl, plasticky zdobeno dekorem žaludů  
a dubových listů, perleťová rukojeť, ozdoba 
sloužila k označování tanečnic pomocí květů, 
zabezpečovací řetízek, Ag 812/1000,  
celková hmotnost 19,5 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

181 N 
Zlatý podstavec s hadem hlídajícím rubín 
ve tvaru pyramidy  
(A golden pedestal with snake that guard 
pyramid-shaped ruby) 
Indie, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno, 
boky dlážděné diamanty a rubíny, ve svrchní 
části rubín ve tvaru pyramidy o základně  
1,8 cm, přibližná hmotnost rubínu 21,6 ct, 
kámen s mnoha inkluzemi, fasetově broušeno, 
Au 750/1000, Au 585/1000, celková hmotnost 
48,25 g, osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 80 000 CZK (3200 EUR)
odhad: 100 000 až 120 000 CZK

182 N 
Stříbrný závěs s ametystem a markazity  
na řetízku  
(A silver pendant with amethyst  
and marcasite on a chain) 
Německo, 20.-30. léta 20. století, plasticky 
zdobeno, osazen ametyst obdélníkového tvaru, 
dlážděno makazity, Ag 925/1000, hmotnost 5,5 g,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

183 N
Stříbrný náramek s korály a perličkami  
(A silver bracelet with coral and pearls) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,  
říční perličky, 7 korálů broušených do čoček, 
Ag 800/1000, celková hmotnost 17,3 g, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

184 N
Hladké stříbrné kapesní hodinky  
s pancéřovým pláštěm  
(A smooth silver pocket watch  
with armored case) 
Anglie, Londýn, Hylands, po roce 1850, 
tříplášťové, stroj s kotvovým krokem,  
7 viditelných šroubovacích šatonů,  
bílý číselník s římskými číslicemi  
a vteřinovkou, Ag 925/1000, hmotnost 120 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR) 
odhad: 7000 až 9000 CZK179
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191 N
Granátový článkový náhrdelník  
(A garnet segmented necklace) 
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty 
osazené v tombaku, články hvězdice, ověsky 
hrozny, celková hmotnost 29,6 g
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

192 N
Závěs s granáty a perličkami  
(A pendant with garnets and pearls)  
Čechy, 2. polovina 19. století, druhorokokový 
styl, oválný tvar, tombak, osazeno českými 
granáty a perličkami, celková hmotnost 3,8 g, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR) 
odhad: 4000 až 5000 CZK

193 N
Sitříbrné visací náušnice s granáty  
(A silver pendant earrings with garnets) 
Čechy, 2. polovina 20. století, granáty osazené 
nýtkovou technikou, dlouhé ověsy ve tvaru 
kapky, Ag 900/1000, hmotnost 10,50 g,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR) 
odhad: 4000 až 5000 CZK

194 N
Široký stříbrný náramek zdobený 
gravírováním  
(A wide silver bracelet decorated with 
engraving)  
Čechy, 20.-30. léta 20. století, pevný náramek 
ve tvaru kruhu z dutého stříbra, zdobeno 
gravírováním s vegetativním dekorem,  
Ag 900/1000, hmotnost 43,3 g,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR) 
odhad: 2000 až 2500 CZK

185 N
Hodiny s ročním chodem se skleněným 
příklopem  
(A clock with one year running  
with a glass cover)  
Německo, 20.-30. léta 20. století,  
mosaz, otočné kyvadlo, číselník  
s arabskými číslicemi, zdobený leptáným  
a rytým vegetativním dekorem,  
celková výška 31 cm, klíč,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

186 N 
Stříbrná medaile vyobrazením pruské 
královny Louisy  
(A silver medal depicting Queen Louise  
of Prussia)
Prusko, datováno 10. března 1880,  
vysoký reliéf, líc postava královny, rub věnec  
s břečťanovými listy a datování, královna  
Louisa (1776-1810), byla legendární pruskou 
královnou, Ag 800/1000, hmotnost 28,8 g, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

187 N 
Stříbrná brož ve tvaru motýla  
(A silver brooch in the shape of butterfly) 
Itálie, 1. třetina 20. století, zdobeno filigránem 
a barevnými emaily, zlaceno, Ag 925/1000, 
celková hmotnost 11,2 g, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

188 N
Zlatý prsten s českými granáty  
a centrálním tyrolským granátem  
(A gold ring with Czech garnets  
and central Tyrolean garnet)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,  
granáty fasované v průhledu nýtkovou 
technikou, Au 333/1000, hmotnost 2,6 g, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

189 N 
Oválná granátová brož s velkými kameny 
(An oval garnet brooch with large stones)
Čechy, 2. polovina 19. století, šesti řádá brož, 
granáty broušené do rout, osazeno v tombaku, 
celková hmotnost 17,5 g,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

190 N
Masivní stříbrné kapesní hodinky  
s rytinou lokomotivy  
(A solid silver pocket watch engraved  
with locomotive) 
Švýcarsko, značka Regulateur, 2. polovina  
19. století, dvouplášťové hodinky s prachovkou, 
stroj s kotvovým krokem, 15 kamenů, dlouhá 
regulace, bílý číselník s římskými číslicemi, 
minuty a vteřiny arabskými, Ag 800/1000, 
celková hmotnost 142,6 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
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195 N
Bronzová medaile Františka Josefa I.  
(A bronze medal of Franz Joseph I)
Rakousko-Uhersko, 2. prosince 1873,  
líc portrét Františka Josefa I., jako rakouský 
císař vládl 1848-1916, rub datum,  
hmotnost 21,6 g, průměr 3,5 cm, 
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR) 
odhad: 320 až 400 CZK

196 N
Bronzová medaile zemské kulturní rady  
(A bronze medal of Provincial Cultural 
Concil) 
Rakousko-Uhersko, datováno 1893,  
nápis v němčině: „Zemská kulturní rada  
pro České království, německá sekce“,  
líc český erb se lvem, rub věnec,  
hmotnost 44,48 g, průměr 4,6 cm, 
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR) 
odhad: 600 až 800 CZK

197 N
Bavorský tolar  
(A Bavarian thaler)
Maxmilán III. Josef, bavorský kurfiřt  
(1745-1777), datováno 1774,  
líc busta panovníka z boku,  
rub madona s dítětem,  
Ag 833/1000, hmotnost 28,0 g, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR) 
odhad: 1800 až 2200 CZK

198 N
Německá stříbrná pětimarka  
(A German silver five mark)
Německá říše, Wilhelm I.,  
první německý císař, vládl 1861-1888,  
datováno 1876, líc portrét panovníka,  
rub německá orlice, Ag 900/1000,  
hmotnost 27,77 g
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR) 
odhad: 1800 až 2000 CZK

199 N
Zlatý prsten s jedním bílým kamenem  
(A gold ring with one white stone) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina  
19. století, značeno rakousko-uherským 
puncem, osazen leukosafír, kolem kamene 
zúženo a ryto, Au 585/1000,  
hmotnost 2,7 g, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR) 
odhad: 3000 až 3500 CZK

200 N
Křížový tolar Františka II. 
(Cross-thaler of Francis II) 
Rakouské Nizozemí, datováno 1795,  
František II. vládl v letech 1792-1806  
jako poslední císař Svaté říše římské národa 
německého, líc portrét panovníka,  
rub křiž s královskými korunami a řádem 
zlatého rouna, Ag 873/1000,  
hmotnost 29,44 g, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

201 N
Vesnické hodiny s porcelánovým 
číselníkem  
(A village clock with porcelain dial)
Čechy, 2. polovina 19. století,  
dvě závaží, bicí stroj, číselník plasticky 
zdobený, malovaný, s dekorem kočky  
a květin, výška 24 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR) 
odhad: 4000 až 5000 CZK

202 N
Stříbrná brož se srnčími zuby  
(A silver brooch with deer teeth)  
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, 
plasticky zdobeno dekorem dubových 
listů a žaludů, osazeno grundlemi,  
Ag 800/1000, hmotnost 6,5 g,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR) 
odhad: 2400 až 3000 CZK

203 N
Jednořadý granátový náramek s velkými 
kameny  
(A single row garnet bracelet with large 
stones) 
Čechy, přelom 19. a 20. století,  
plasticky tvarováno v duchu secese,  
osazeno v tombaku, celková hmotnost 15,5 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR) 
odhad: 5000 až 6000 CZK
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210 N
Dámské hodinky na řetízek zdobené 
zlatem a tulou  
(Women‘s watch on a chain decorated 
with gold and tula) 
Švýcarsko, 2. polovina 19. století,  
dvou plášťové, tula mírně setřená,  
vykládáno zlatem, vegetativní dekor, 
porcelánový číselník s arabskými  
číslicemi, průměr 2,8 cm,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

211 N
Míšeňský groš  
(A Meissen groschen)
Německo, Sasko, Míšeň, 15.-17. století,  
líc stylizovaný kříž, rub zemský znak,  
Ag, hmotnost 2,6 g, 
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR) 
odhad: 800 až 1000 CZK

212 N
Křížový půltolar Josef II.  
(A cross half thaler of Joseph II) 
Rakouské Nizozemí, datováno 1789,  
líc portrét panovníka z boku,  
rub kříž se třemi korunami  
a Řádem zlatého rouna, Ag 873/1000,  
hmotnost 14,72 g, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR) 
odhad: 2000 až 2400 CZK

204 N
Stříbrný náhrdelník bohatě zdobený 
perličkami  
(A silver necklace richly decorated  
with pearls, green and red stones)
Rakousko-Uhersko, Sedmihradsko,  
přelom 19. a 20. století, vyrobeno  
v klasickém stylu této oblasti,  
vzadu zdobeno rytinami s vegetativním 
dekorem, Ag 800/1000, hmotnost 14,9 g, 
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR) 
odhad: 5500 až 7000 CZK

205 N
Stříbrná brož s ametysty ve tvaru mašle  
(A silver brooch with amethysts  
in the shape of bow)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina  
19. století, osazeny tři ametysty,  
Ag 800/1000, hmotnost 7,3 g,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR) 
odhad: 3500 až 4500 CZK

206 N
Prsten ze žlutého zlata se dvěma  
malými diamanty a safírem  
(A yellow gold ring with two small 
diamonds and sapphire) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina  
19. století, oválný safír osazen  
ve vybroušeném kosočtverci,  
kolem diamantů paprsky,  
Au 585/1000, celková hmotnost 3,2 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (156 EUR) 
odhad: 3500 až 4500 CZK

207 N
Zlaté náušnice tvarované do formy listů 
zdobené diamantem a perličkou  
(Gold earrings shaped into the form  
of leaves with diamond and pearl)
Itálie, 2. polovina 19. století,  
zdobeno rytím, v každé náušnici  
osazena perlička a diamant o hmotnosti  
0,2 ct, celkem asi 0,4 ct, Au 585/1000,  
celková hmotnost 1,4 g,  
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR) 
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

208 N
Stříbrná jehlice do kravaty zdobená 
zeleným chrysoprasem  
(A silver tie pin decorated with green 
chrysoprase)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, 
puncováno rakouským a přepuncováno  
ruským puncem, secesní styl, plasticky 
zdobeno secesní křivkou, chrysopras  
broušený do čočky, Ag 900/1000,  
celková hmotnost 2,3 g, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR) 
odhad: 1600 až 2000 CZK

209 N
Jehlice do kravaty s hlavou muže  
z mořské pěny  
(A tie pin with head man of the sea foam) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,  
hlava muže v čepici z mořské pěny,  
jehlice Ag 800/1000, celková hmotnost 3,7 g, 
vyvolávací cena: 650 CZK (26 EUR) 
odhad: 1000 až 1200 CZK
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213 N
Patnác krejcarů Leopolda I.  
(Fifteen kreutzer of Leopold I) 
Rakousko, Leopold I., český a uherský král, 
římský císař, vládl v letech 1657-1705, 
datováno 1663, líc portrét panovníka,  
rub rakouská orlice, Ag, hmotnost 4,7 g
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR) 
odhad: 1000 až 1200 CZK

214 N
Saský tolar  
(A Saxon thaler) 
Sasko, Johann (Jan) I, saský král v letech  
1854-1873, datováno 1864, líc portrét 
panovníka, rub státní znak, Ag 900/1000, 
hmotnost, 18,52 g, vynikající stav
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR) 
odhad: 2000 až 2400 CZK

215 N
Zlatý náramek spřívěsky ve tvaru berušek 
(A gold bracelet with pendants  
in the shape of ladybugs) 
západní Evropa, 2. polovina 20. století,  
řetízek se zavíráním, zlaté ověsky zdobené 
barevnými emaily, Au 585/1000,  
hmotnost 5,40 g,  
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

216 N
Granátová brož ve formě větvičky  
(A ganret brooch in the shape  
of a branch) 
Čechy, přelom 19. a 20. století,  
osazeno v tombaku, jehlice stříbro,  
celková hmotnost 6,0 g,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

217 N
Granátová brož hvězdicovitého tvaru 
zdobená velkými almandiny  
(A garnet brooch star-shaped  
with large almandines) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století,  
osazeno ve zlaceném stříbru,  
nýtková technika, almadiny v obrubách,  
Ag 900/1000, celková hmotnost 7,1 g, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

218 N
Zlatý prsten zdobený prořezáváním  
a diamanty  
(A gold ring decorated with diamonds  
and pruning) 
Čechy, 1. polovina 20. století,  
osazeny 2 brilianty po 0,3 ct, drobné  
diamaty osazené na čočkovitě vypouklé ploše, 
celkem asi 1,2 ct, Au 585/1000, celková 
hmotnost 10,6 g, velmi kvalitní provedení, 
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1680 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

219 N
Brož kruhového tvaru se třemi ověsy 
zdobená diamanty  
(A brooch circular shape with three 
pendants decorated with diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
druhorokokový styl, diamanty celkem  
asi 2,5 ct, kombinace zlata a stříbra,  
celková hmotnost 16,0 g, 
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

220 N
Pruský tolar Fridricha Viléma IV.  
(Prussian thaler of Friedrich Wilhelm IV)
Německo, Fridrich Vilém IV. vládl jako  
pruský král v letech 1840-1861, datováno 1861, 
líc protrét krále a královny z profilu, rub pruská 
orlice, Ag 900/1000, hmotnost 18,52 g,  
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR) 
odhad: 1200 až 1500 CZK

221 N
Tříkrejcar Ferdinanda II.  
(Three kreutzer of Fedinand II) 
Rakousko, Ferdinand II., český a uherský král, 
římský císař, vládl v letech 1617-1637,  
líc portrét panovníka z profilu,  
rub rakouská orlice, Ag, hmotnost 1,7 g, 
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR) 
odhad: 400 až 500 CZK
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228 N
Stříbrný závěs ve tvaru uzlu s jehlicí  
(A silver pendant in the shape of knot 
with a pin) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,  
duté stříbro, plasticky zdobeno,  Ag 800/1000, 
hmotnost 7,5 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR) 
odhad: 1600 až 2000 CZK

229 N
Zlatý prsten s korálem  
(A gold ring with coral) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
dobový punc, zlato zdobené rytím, korál 
broušený do čočky, Au 585/1000,  
hmotnost 5,10 g, 
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR) 
odhad: 4800 až 5500 CZK

222 N
Tříkrejcar Leopolda I.  
(Three kreutzer of Leopold I) 
Rakousko, Leopold I., český a uherský král, 
římský císař, vládl v letech 1657-1705,  
líc portrét panovníka, rub rakouská orlice,  
Ag, hmotnost 1,4 g, 
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR) 
odhad: 300 až 400 CZK

223 N
Krejcar Leopolda I.  
(Kreutzer of Leopold I) 
Rakousko, Leopold I., český a uherský král, 
římský císař, vládl v letech 1657-1705,  
líc portrét panovníka, rub rakouská orlice,  
Ag, hmotnost 0,79 g, 
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR) 
odhad: 250 až 300 CZK

224 N
Dvaceti kurush Osmanská říše  
(Twenty kurush Ottoman Empire)  
sultán Abdul Aziz, vládl v letech 1861-1876,  
líc jméno panovníka v tureckém písmu, rub 
popis a datace, Ag 835/1000, hmotnost 24,055 
g, mírně poškozeno, 
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR) 
odhad: 500 až 600 CZK

225 N
Stříbrné kapesní hodinky Roskopf  
s rytinou lva  
(A silver pocket watch Roskopf  
with the engraving of a lion) 
Švýcarsko, Rokopf, přelom 19. a 20. století, 
tříplášťové, zdobené rytinou lva a domu, 
značený stroj systém Roskopf, bílý číselník  
s římskými číslicemi, Ag 800/1000,  
hmotnost 116,0 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR) 
odhad: 5500 až 7000 CZK

226 N
Kapesní hodinky Roskopf s okřídleným 
kolem na číselníku  
(A pocket watch Roskopf with a winged 
wheel on the dial)
Švýcarsko, konec 19. století, dvouplášťové, 
stroj systém Roskopf, bílý číselník s římskými 
číslicemi, průměr 5 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR) 
odhad: 2200 až 2800 CZK

227 N
Stříbrné kapesní hodinky s žlutobílým 
číselníkem  
(A silver pocket watch with yellow  
white dial) 
Švýcarsko, kolem poloviny 19. století, 
dvouplášťové, zdobeno rytinou erbu,  
klíčový funkční stroj, číselník s římskými 
číslicemi a vteřinovkou, Ag 800/1000, 
hmotnost 62,4 g,  
vyvolávací cena: 1700 CZK (68 EUR) 
odhad: 2400 až 3000 CZK
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230 N
Stříbrné kapesní hodinky zdobené rytinou 
erbu a draků  
(A silver pocket watch decorated with 
engraved coat of arms and dragons) 
Švýcarsko, Roskopf, 2. polovina 19. století, 
tříplášťové, stroj systém Roskopf, bílý číselník  
s arabskými číslicemi, zdobeno helvétským 
křížem, Ag 800/1000, celková hmotnost 102 g, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR) 
odhad: 5000 až 6000 CZK

231 N
Kapesní hodinky Tavannes  
(A pocket watch Tavannes)
Švýcarsko, 1. třetina 20. století,  
dvouplášťové, Nikl, značený stroj,  
bílý číselník s arabskými číslicemi  
a vteřinovkou, průměr 5 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR) 
odhad: 2000 až 2500 CZK

232 N
Kapesní hodinky Silvana  
(A pocket watch Silvana)
Švýcarsko, 1. třetina 20. století,  
dvouplášťové, Nikl, značený stroj,  
bílý značený číselník s arabskými číslicemi  
a vteřinovkou, průměr 5 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR) 
odhad: 2000 až 2500 CZK

233 N
Stříbrné kapesní hodinky s číselníkem 
malovaným květinami  
(A silver pocket watch with dial painted 
with flowers) 
Švýcarsko, 2. polovina 19. století, tak zvané 
biřmovací hodinky pro patnáctileté chlapce  
z dobrých rodin, dvouplášťové, zdobeno 
rytinou kartuše, stroj s cylindrickým krokem, 
10 rubínů, malovaný číselník s římskými 
číslicemi a vteřinovkou, Ag 800/1000, 67,8 g,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

234 N
Centisimo Napoleon I.  
(Centisimo Napoleon I)
Itálie, datováno1809, mincovna Miláno, 
francouzský konzul později císař dobyl Milán  
v roce 1797, líc portrét Napoleona,  
rub koruna, měď, průměr 2 cm
vyvolávací cena: 100 CZK (4 EUR)
odhad: 120 až 150 CZK 

235 N
Stříbrný závěs zdobený tyrkysy a emaily 
(A silver pendant decorated with turquoise 
and enamel) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
druhobarokní styl, osazeno 10 tyrkysů, 
černobílý smalt mírně poškozený, vzadu ryto 
květinovým dekorem, Ag 800/1000, celková 
hmotnost 8,4 g, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

236 N
Stříbrný závěs zdobený perlou a granáty 
(A silver pendant decorated with pearl  
and garnets) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina  
19. století, druhobarokní styl,  
Ag 800/1000, celková hmotnost 5,6 g, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK 

237 N
Brož s granáty a porcelánovou destičkou 
(A brooch with garnets and a porcelain 
tablet)
Čechy, 2. polovina 19. století, na destičce 
nápis: „Betty Riedlbachová“, vzadu ve stříbře 
vyryto „Věrná vlastenka“, Ag 800/1000, 
hmotnost 10,4 g, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZ

238 N
Stříbrná brož ve tvaru větvičky kaštanu  
(A silver brooch in the shape of branch  
of chestnut) 
Německo, 20.-30. léta 20. století, osazen  
kulatý hnědý kámen jako kaštan, Ag 800/1000, 
hmotnost 7,4 g,   
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK
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245 N
Stříbrná brož ve tvaru brouka s hnědým 
kamenem v zadečku  
(A silver brooch in the shape of a beetle 
with a brown stone in the back)
západní Evropa, 1. třetina 20. století,  
plasticky zdobeno, v zadečku osazeno tygří 
oko, v očích citríny, Ag 800/1000,  
hmotnost 9,9 g, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

246 N
Anglické stříbrné, klíčové, kapesní 
hodinky  
(English silver, key, pocket watches) 
Anglie, Liverpool, Robert Roskell, 1. polovina 
19. století, tříplášťové, vnější plášť s rytinou 
erbu, signovaný stroj, kotvový krok 15 rubínů, 
bílý číselník s arabskými číslicemi, značeno na 
číselníku, Ag 925/1000, celková hmotnost  
78,6 g, vynikající stav,  
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

247 N
Kapesní hodinky Alpina  
(A pocket watch Alpina)
Švýcarsko, 1. třetina, 20. století, dvouplášťové, 
značený stroj s mikroregulací, bílý číselník  
s arabskými číslicemi a vteřinovkou, značeno 
na číselníku, průměr 5 cm,   
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

239 N
Bronzový československý kříž  
(A bronze Czechoslovakia cross) 
Československo, datováno 1938, text:  
„Za veřejné služby NSC“, délka 3,5 cm, 
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

240 N
Bronzová medaile „Signum Laudis“  
(A bronze medal ´Signum Laudis´) 
Rakousko-Uhersko, František Josef I., medaily 
založil v roce 1860 F.J. I., byla udělována 
důstojníkům za vojenské zásluhy, líc portrét 
F.J.I., rub heslo „Signum Laudis“ (odznak 
pochvaly), závěs bez stuhy, délka 5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

241 N
Stříbrný nůž na dopisy s hlavicí zdobenou 
barevnými kameny  
(A silver letter opener with a head 
decorated with colored stones) 
Rakousko-Uhersko, pravděpodobně 
Sedmihradsko, 80. léta 19. století, 
druhorenesanční styl, zdobeno filigránem, 
osazeny kameny v barvě tyrkysu, granátu 
a safíru, ouško k zavěšení na řetízek,  
Ag 700/1000, hmotnost 23,10 g, délka 13,5 cm, 
osvědčení puncovního úřadu,    
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

242 N
Stříbrný prsten ve tvaru polokoule 
zdobený řezbou květin  
(A silver ring in the shape  
of a hemisphere with carved flowers)
Polsko, kolem poloviny 20. století,  
zdobeno řezbou a rytím, Ag 800/1000, 
hmotnost 7,8 g
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

243 N
Stříbrný prsten s oválným červeným 
kamenem  
(A silver ring with an oval red stone)
Rusko, polovina 20. století, zdobeno 
prořezávanými ornamenty, osazen syntetický 
rubín, Ag 875/1000, hmotnost 7,0 g,
vyvolávací cena: 450 CZK (18 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

244 N
Bronzová medaile k dvacátému výročí 
založení Československa  
(Bronze medal for the twentieth 
anniversary of the founding  
of Czechoslovakia) 
Čechy, 1938, 28.10 1918 – 1938,  
líc kněžna Libuše a Přemysl Oráč,  
rub český státní znak, průměr 5,5 cm, 
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR) 
odhad: 400 až 500 CZK
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248 N
Kapesní hodinky s budíkem  
(A pocket watch with alarm) 
Německo, Junghans, 1. třetina 20. století,  
bílý číselník s arabskými číslicemi, 
fosforeskující ručičky, značeno na plášti, 
průměr 5 cm,   
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

249 N
Stříbrné tenké klíčové hodinky  
(A silver thin key watch) 
Švýcarsko, kolem poloviny 19. století, 
dvouplášťové, atypický bohatě rytý skeletový 
stroj s kotvovým krokem, 15 kamenů, bílý 
číselník s římskými číslicemi a vteřinovnkou, 
Ag 800/1000, hmotnost 56,6 g,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

250 N
Dvoudukát Marie Terezie  
(A double-ducat of Maria Theresia) 
Rakousko (Uhry), mincovna Kremnice, 
datováno 1765, líc stojící panovnice,  
rub madona s dítětem, ouško k zavěšení,  
Au 990/1000, celková hmotnost 7,20 g, 
vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

251 N
Stříbrný náhrdelník s transparentními 
emaily a almandiny  
(A silver necklace with transparent 
enamels and almandines) 
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl, 
podle René Laliqua, emaily růžové, mléčné, 
zelené, Ag 800/1000, hnotnost 8,8 g, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

252 N
Stříbrné náušnice s markazity a onyxy 
(Silver earrings with marcasite and onyx) 
Anglie, 20.-30. léta 20. století, náušnice  
s ověsky, v každé osazen centrální onyx 
broušený do čočky, Ag 925/1000,  
hmotnost 3,50 g,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

253 N
Šňůra z korálu (A cord of coral)  
Itálie, 1. třetina 20. století,  
korály opracované do soudkovitého tvaru, 
navlečené na niti, celková hmotnost 30,4 g, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

254 N
Stříbrné kapesní hodinky zdobené tulou 
(A silver pocket watch decorated  
with black tula) 
Švýcarsko, konec 19. století,  
tříplášťové, zdobeno tulou a erbem  
v barvě červeného zlata, kotvový krok,  
15 kamenů, Ag 800/1000,  
hmotnost 86,6 g, vynikající stav,   
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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