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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 = 28 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 11. 10. 2014 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, 
ale méně než 1 000 000,- CZK;
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 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 4. 10. – 10. 10. 2014 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 7. 9. 2014
 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 = 28 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, 
11th October 2014 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 4th October – 
10th October 2014 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, 7th September 2014
  Marek Mahler     
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PRVNÍ KOLO 
(FIRST SESSION)

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

1 
Mosazná krabička zdobená emaily 
(A brass box decorated with enamels)
Francie, pravděpodobně Limoges, přelom 
19. století a 20. století, plasticky zdobeno 
vegetativním dekorem, medailony s přihrádkovými 
emaily, osazen zámek, uvnitř čalouněno sametem, 
déka 14 cm, mírně poškozeno 
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

2 
Francouzská důstojnická čepice 
(A French officer‘s cap) 
Francie, výrobce Marcel Moreau, polovina 
20. století, zdobeno zlatými stuhami 
a mosaznými knoflíky, kšilt, znak granátníků 
vpředu a na knoflících, výška 11,5 cm 
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

2
3 
Dřevěný kříž s keramickým Kristem 
(A wooden coss with a ceramic Christ) 
Čechy, 1. třetina 20. století, kříž hladké hnědé 
dřevo, Kristus světlá pálená hlína, celková výška 
65 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

3

4 
Dřevěná krabička s malbou ptáka 
a japonské krajiny 
(A wooden box with the painting of a bird 
and Japanese landscape) 
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, lakované 
a malované dřevo, délka 18 cm
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

4

5 
Funkcionalistický stojánek na ubrousky 
(A functionalist napkin holder) 
Československo, Sandrik, 20.-30. léta 20. století, 
hladké tvary, stříbřená alpaka, délka 12 cm
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

5

6 
Cínová miska s krabem 
(A pewter plate with crab) 
Francie, počátek 20. století, secesní
styl, plasticky zdobeno, průměr 15 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

6

7 
Album na fotografie 
(Album for photos) 
Čechy, přelom 19. a 20. století, plasticky 
zdobeno dekorem jezdců na koních a dětmi, 
malováno, mosazná přeska, uvnitř více než 100 
fotografií, výška 30 cm 
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

7
8 
Malovaný vějíř zdobený českými
granáty 
(A painted fan decorated
with Czech garnets)
Čechy, přelom 19. a 20. století, dřevo, malováno 
motivy z Prodané nevěsty, granáty fasovány do 
tvaru květů, podpisy významných osobností 
doby na vějíři, mimo jiné Adolfa Frimla z roku 
1901, výška vějíře 27 cm
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

8
9 
Bajonet 
(A bayonet)
Německo, Wermacht, 30.-40. léta 20. století, ocel, 
rukojeť bakelit, délka 38 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (28 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

9
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10 
Zarážky na knihy se sovami 
(Bookends with owls) 
Německo, 1. třetina 20. století, dřevo, podstavec 
s kovovými vložkami, oči sov sklo, výška 15 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

10

11 
Litinová žehlička s dračí hlavou
(A cast-iron iron with a dragon
head) 
střední Evropa, 2. polovina 19. století,
želhlička na dřevěné uhlí, litinové
tělo, rukojeť dřevo, výška 24 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

11

12 
Stříbrná pudřenka zdobená barevnými 
pruhy 
(A silver powder case decorated with 
colored stripes)
Anglie, počátek 20. století, zdobeno barevnými 
emaily na víčku, plastická hlava jelena, značeno 
anglickými punci, Ag 925/1000, hmotnost 43,7 g
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

12

13 
Stříbrné pouzdro na sirky 
(A silver case for matches) 
Rusko, značeno značkou z počátku 20. století, 
secesní styl, plasticky zdobeno vegetativním 
dekorem, Ag 875/1000, hmotnost 39,8 g
vyvolávací cena: 2700 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

13

14 
Cínová cukřenka s víčkem 
(A tin sugar bowl with a lid) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
druhobarokní styl, značeno výrobcem uvnitř na 
dně, vně ryté iniciály A.C.G., výška 12,5 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

14

15 
Šlechtický kord 
(A nobleman cord) 
Francie, 2. polovina 18. století, perleťová 
rukojeť, mosazný, zlacený koš bohatě zdobený 
v rokokovém stylu, tříhranná čepel zdobená 
leptáním a zlacením, kožená pochva, délka 
95 cm
vyvolávací cena: 12 000 CZK(480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

15

16 
Stříbrná krabička plasticky zdobená 
květinami 
(A silver box plastically decorated with 
flowers) 
Německo, 1. čtvrtina 20. století, značeno, 
uvnitř vyloženo dřevem, Ag 800/1000, celková 
hmotnost 366,10 g, délka 18 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

16
17 
Mosazný rámeček v barokním stylu 
(A brass frame in baroque style) 
Čechy, 2. polovina 19. století, druhobarokní styl, 
podpěrka k položení na stůl, výška 26,5 cm, 
mírně restaurováno
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

17
18 
Hůlka se stříbrnou rukojetí zdobenou 
tulou 
(A stick with silver handle decorated with 
black enamel) 
Čechy, 1908, hůlka tmavé dřevo, rukojeť Ag, 
RU punc, vyryto věnování: „2 mil návštěvník 
Jubilejní výstavy v Praze, 25.10. 1908“, dar pro 
2 miliontého návštěvníka výstavy, raritní kus, 
celková délka hůlky, 90 cm
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

18
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19 
Stříbrný malý nůž, vidlička a lžička 
(Silver small knife, fork and spoon) 
Německo, 2. polovina 19. století, značeno erbem, 
zdobeno v barokním stylu, část šlechtického 
souboru, stříbrná rukojeť i střenka, Ag 800/1000, 
celková hmotnost 141,4 g 
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

19
20 
Dřevěná šperkovnice 
(A wooden jewelry box) 
Čechy, 1. třetina 20. století, kořenice, mosazné 
kování, rozkládací třípatrový systém přihrádek, 
zámeček, délka ve složeném stavu 18 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (42 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

20
21 
Cínový džbán se zamykatelným
víčkem 
(A pewter jug with lockable lid) 
Rakousko-Uhersko, datováno 1867,
zámeček ve formě zátrčky, víčko na
kloubu jako u korbelu, plasticky
zdobeno pruhy, výška 25 cm 
vyvolávací cena: 2900 CZK (103 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

21

22 
Stříbrný zvoneček 
(A silver small bell)
Egypt, kolem poloviny 20. století, hladký tvar, 
rukojeť, Ag 900/1000, hmotnost 63,70 g
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 1400 až 3000 CZK

22

23 
Šest vidliček a šest nožů se stříbrnými 
rukojeťmi 
(Six forks and six knives with silver 
handles) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, RU 
punc na rukojetích, rytý monogram O.K, střenky 
ocel, Ag 800/1000, celková hmotnost 981,0 g, 
mírně poškozeno
vyvolávací cena: 2700 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

23

24 
Mosazná závěsná váha 
(A brass hanging balance) 
Čechy, 2. polovina 19. století, přenosná kupecká 
váha, závaží na ramenu, funkční stav, průměr 
misky 23,5 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

24

25 
Kovová konvička, cukřenka a mléčenka 
plasticky zdobená v secesním stylu 
(Metal teapot, sugar bowl and milk jug 
plastic decorated in Art Nouveau style) 
Německo, počátek 20. století, značeno, stříbřená 
alpaka, výška konvičky 21 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (42 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

25

26 
Peněženka zdobená kamenou mozaikou 
(A wallet decorated with a stone mosaic)
Čechy, Karlovy Vary, 2. polovina 19. století, kůže, 
kov, mozaika tvořená polodrahokamy, perletí 
a stříbrem, značeno Karlsbad, délka 10,5 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

26

27 
Skládací zrcadlo s obrázky milenců 
(A folding mirror with images of lovers) 
Čechy, 20.-30. léta, 20. století, třídílné kovové 
cestovní zrcadlo, rámované barevné tisky, 
systém určený k postavení na stůl a řetízek 
k zavěšení na zeď, výška 22 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

27
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28 
Zapalovač s vyobrazením nahých dívek 
(A lighter with pictures of half-naked girls) 
Rakousko, IMCO (Streamline), značeno, 50.-60. 
léta 20. století, benzínový, křesadlo, malováno 
emaily, výška 5,5 cm
vyvolávací cena: 550 CZK (20 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

28
29 
Servírovací stolek na kolečkách 
(A serving table on wheels) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, tmavě hnědé dřevo, 
masiv, dvě patra, horní deska odnímatelná jako 
podnos, výška 76 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

29
30 
Stříbrné sítko na čaj 
(A silver tea strainer) 
Anglie, 2. polovina 19. století, značeno, rukojeť 
sítka z rohoviny, Ag 925/1000, hmotnost 57,5 g 
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR) 
odhad: 3000 až 3600 CZK

31 
Velký kulatý mosazný tác s vyobrazením 
postav 
(A big round brass tray depicting figures)
Persie (Irán), přelom 19. a 20. století, hluboce 
leptáno, ryto, vyobrazení výjevů ze života perské 
šlechty, průměr 80 cm
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

31

32 
Kovový figurální stojánek na sirky, 
cigarety a doutníky 
(A metal figural stand for matches, 
cigarettes and cigars) 
Německo, přelom 19. a 20. století, alpaka, stojící 
postava puttiho spojující tři nádobky, výška 
16,5 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

32

33 
Stříbrné kleštičky na cukr 
(A silver sugar tongs)
Československo, 20.-30 léta 20. století, Ag 
800/1000, hmotnost 23,3 g
vyvolávací cena: 690 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

33, 30

34 
Ruční gobelín s vyobrazením krajiny 
s jelenem 
(A hand made tapestry depicting 
a landscape with a deer) 
Morava, Moravská gobelínová manufaktura, 
datováno 1941, značeno na okraji MGM, rozměr 
153x194 cm
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

34

35 
Kovové sáňky s dřevěnou sedačkou 
(A metal sledge with a wooden seat) 
Čechy, 1. třetina 20. století, sedačka tvar piškotu, 
zdobená barevnými ornamenty v historizujícím 
duchu, celková délka 78 cm 
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

35
36 
Stříbrný košíček bohatě zdobený 
prořezáváním 
(A silver small basket richly decorated 
with pruning) 
Československo, Bibus, 20.-30. léta 20. století, 
značeno FB, Ag 800/1000, hmotnost 140,1 g
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

36
37 
Zlatá ořezávačka na doutníky 
(A gold cigar cutter) 
Anglie, 20.-30. léta 20. století, kombinace zlato, 
ocel, Au 375/1000, celková hmotnost 11,6 g
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

37
38 
Vojenská pistole s perkusním zámkem 
(A military pistol with percussion) 
Itálie, Torino, kolem poloviny 19. století, 
značeno, kvalitní masivní provedení, délka 
35 cm, funkční stav
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

38
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39 
Šlechtický lovecký tesák v pochvě 
(An aristocratic hunting knife in its 
sheath) 
Rakousko-Uhersko, kolem poloviny 19. století, 
rukojeť z rohoviny, zdobeno mosazí, na záštitě 
šlechtická korunka, pochva kombinace kůže, 
dřevo, mosaz, knoflík k přichycení na pásek ve 
tvaru žaludu, délka 57 cm
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

40 
Zrcadlo v dřevěné rámu zdobeném 
kachlemi 
(A mirror in a wooden frame decorated 
with tiles) 
Čechy, počátek, 20. století, secesní styl, 
keramické kachle zdobené dekorem leknínů, 
barevně glazováno, hnědé dřevo, mírně 
vyřezávané dekorem leknínů, fasetované 
zrcadlo, rozměr rámu 97x95 cm
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

40

41 
Kovový stojan na deštníky malovaný 
dekorem květin 
(A metal umbrella stand painted with 
decoration of flowers) 
Čechy, počátek 20. století, secesní styl, malba 
zvonců, mosazné rohy, výška 54,5 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

41

42 
Naběračka a velká vidlička zdobené 
dekorem ryb 
(A ladle and a large fork decorated with 
decor fish) 
Německo, Berndorf, značeno: Art Krup - 
Berndorf, alpaka, bohatě plasticky zdobeno, ryto, 
iniciály MK, délka naběračky 32 cm
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

42

43 
Mosazné pečetítko 
(A brass seal) 
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, 
úřednické pečetítko s rakouskou orlicí z doby 
Františka Josefa I., dřevěná rukojeť, výška 12 cm
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

43

44 
Rakouská úřednická šavle s pochvou 
(Austrian officer saber with sheath) 
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, 
rukojeť žraločí kůže, koš zlacená mosaz bohatě 
plasticky zdobená vegetativním dekorem 
a rakouskou orlicí, čepel Solingen, pochva kůže 
dřevo, mosazné ozdoby s iniciálami F.J. I., délka 
90 cm, vynikající stav
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

44

45 
Dřevěný gramofon na kliku 
(A wooden gramophone with a handle) 
Anglie, Londýn, Columbia, počátek 20. století, 
dřevěná bedna s otvírajícími žaluziemi 
u reproduktoru (regulace hlasitosti), 
mechanický stroj na kliku, dvě přenosky (jedna 
náhradní), krabičky s náhradními jehlami, 
11 kusů desek, funkční stav, výška zavřeného 
gramofonu 38 cm
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

45
46 
Dýka s ebenovou rukojetí v pochvě 
(A dagger with ebony handle in a sheath) 
Itálie, 18. století, tak zvané stilet (stiletto), čepel 
4 hrany, nebezpečná bodná zbraň, kožená 
pochva zpevněná kovem, celková délka 28,5 cm
vyvolávací cena: 5900 CZK (211 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

46
47 
Čínský meč v kovové pochvě 
(Chinese sword in a metal sheath) 
Čína, 20. století, meč ve stylu japonské katany, 
bohatě plasticky zdobeno, leptaný dekor zvířat, 
mosazné aplikace s dekorem koní, záštita 
(tsuba) – plasticky zdobená zvířaty, čepel dva 
žlábky, délka 107 cm, kvalitní provedení
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad:16 000 až 20 000 CZK

47
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48 
Bílý toaletní stolek se zrcadlem 
(A white toilet table with a mirror) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, bíle lakované 
dřevo kombinované s hnědým masivem, oválné 
zrcadlo, celková výška 174 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 3000 CZK (110 EUR)
odhad:5000 až 6000 CZK

48

49 
Panenka – miminko s porcelánovou 
hlavou (A doll – baby with porcelain head)
Německo, Durynsko, Armand Marseille, počátek 
20. století, hlava značená A.M. Germany, 
skleněné mrkací oči, tělo kompozit, délka 41 cm
vyvolávací cena: 7500 CZK (107 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

49

50 
Dřevěný příborník s výplněmi z malých 
skleněných tabulek 
(Wooden sideboard with fillings from 
small glass tables) 
Čechy, počátek 20. století, vídeňský secesní styl, 
hnědé dřevo, drobné intarize, mosazné kování, 
výška 202 cm
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

50

51 
Dřevěný intarzovaný malý skleník se třemi 
šuplíky ve spodní části 
(A wooden inlaid small cabinet with three 
drawers at the bottom) 
Francie, 2. polovina 19. století, druhobarokní 
styl, skla u skleníku ze třech stran vypouklá, 
intarzie květiny, horní mramorová deska 
restaurovaná, výška 128 cm
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

52 
Kovová montáž plasticky zdobená 
květinami se skleněnou vložkou 
(Metal mounting plastic flowers decorated 
with glass insert) 
Čechy, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl, obecný 
kov, pokoveno, mírně setřeno, vložka zdobená 
rytinami s vegetativním dekorem, celková délka 
28 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

52

53 
Mosazný rámeček zdobený kameny 
v barvě tyrkysů a granátů 
(A brass frame decorated with stones in 
color of turquoises and garnets) 
Čechy, 2. polovina 19. století, druhobarokní styl, 
plasticky zdobeno, skleněné kameny, vzpěra 
k postavení na stůl, výška 13 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

53

54 
Stříbrný šálek s podšálkem zdobený 
květinami 
(A silver cup and soucer decorated 
with flowers) 
Francie, kolem roku 1910, francouzská puncovní 
značka, stříbrník Emile Bergeron, plasticky 
zdobeno květinami, Ag 950/1000, celková 
hmotnost 106,30 g, osvědčení puncovního úřadu
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

54
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II. SKLO 
(GLASS)

55 
Fasetově broušená váza z křišťálového skla 
(A facet cut vase of crystal glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 
20. století, značeno, výška 23 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4200 CZK

55
56 
Křišťálová cukřenka 
malovaná dekorem ovoce 
(A crystal sugar bowl painted 
with fruit decor) 
Čechy, Kamenický Šenov, 1. čtvrtina 20. století, 
secestní styl, malováno transparentními emaily 
černě a žlutě, zlaceno, značeno, výška 16 cm
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

56

57 
Miska s víčkem z křišťálového skla 
zdobená červeným dekorem angreštu 
(A small bowl with cover of crystal glass 
decorated with gooseberries) 
Francie, 20.-30. léta 20. století, lazurováno, 
leptáno, broušeno, průměr 12 cm, mírně 
poškozeno
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

57
58 
Černá karafa a pět sklenic zdobených 
stříbrem 
(A black decanter and five glasses 
decorated with silver) 
Čechy, Nový Bor, 20.- 30. léta 20. století, styl art 
deco, leptáno, malováno stříbrem, výška 19,5 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

58
59  
Křišťálová mísa červeně vrstvená 
malovaná zlatem 
(A glass plate with red overaly painted 
with gold) 
Čechy, Nový Bor, přelom 19. a 20. století, 
křišťálové sklo, červeně vrstvené, broušené, 
zdobeno modrou lazurou, malováno zlatem, 
průměr 26 cm
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

60 
Fialová váza plasticky zdobená prstenci 
(A purple vase decorated with plastic 
rings) 
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20. století, 
funkcionalistický styl, válcovitý tvar, výška 15 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

60

61 
Váza z hutního skla s bublinami ve hmotě 
(A vase of blown glass with bubbles in the 
mass) 
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
20. století, křišťálové sklo barvené ve hmotě do 
modro zelena, výška 28,5 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

61
62 
Korbel z křišťálového fasetově broušeného 
skla 
(Tankard of crystal facet cut glass) 
Čechy, 2. polovina 19. století, víčko s cínovým 
rámečkem, výška 22 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

62
63 
Krabička z alabastrového skla 
(A box of alabaster glass) 
Čechy, kolem poloviny 19. století, broušeno, 
kování mosaz, plasticky zdobeno, délka 10 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

63
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70 
Růžová váza zdobená rytinami vlčích máků 
(A rose vase decorated with engravings of 
poppies) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 
20. století, zhotoveno podle secesních vzorů, 
leptaná značka, hluboce ryto, signatura rytce, 
výška 45,5 cm
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

71 
Skleněný nástolec ve tvaru jahody 
(A glass table piece in the shape of 
a strawberry) 
Čechy, Lenora, Kralik, přelom 19. a 20. století, 
secesní styl, ručně tvarováno, bílé, zelené 
a červené sklo, kovová montáž, výška 48 cm, 
restaurováno
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

72 
Křišťálová sklenice malovaná červenou 
lazurou s vyobrazením ptáků 
(A crystal glass painted red stain depicting 
birds) 
Čechy, 2. polovina 19. století, válcovitý tvar, 
výška 12,5 cm
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

72, 73

73 
Křišťálová sklenice malovaná červenou 
lazurou s vyobrazením květin 
(A crystal glass painted red stain depicting 
flowers) 
Čechy, 2. polovina 19. století, zvoncovitý tvar, 
nápis v Němčině: Glück sein dein Joos (Štěstí 
buď tvoje Joosi), 12 cm 
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

74 
Křišťálová váza vrstvená uranovým sklem 
(A crystal vase layered uranium glass)
Čechy, 2. polovina 19. století, zvoncovitý 
tvar, probrušovaný abstraktní dekor, výška 
15,5 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

75 
Křišťálová sklenice malovaná červenou 
lazurou s vyobrazením vinné révy 
(A crystal glass painted red stain depicting 
grapevine) 
Čechy, 2. polovina 19. století, nápis v Němčině: 
Aus Freundschaft (Z přátelství), 9 cm
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

64 
Svatá Marie a Josef z amalgamového skla 
(St. Mary and Joseph of mercury cells by 
glass)
Čechy, 2. polovina 19. století, dvě smostatné 
sošky foukáné do forem, uvnitř amalgam, 
malováno na povrchu, mírně poškozeno, výška 
Josefa 20 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

64

65 
Křišťálová váza modře vrstvená s malbou 
flétnisty a tanečnice 
(A crystal vase blue layered with painting 
a flutist and a female dancer) 
Čechy, Kamenický Šenov, 20.-30. léta 20. století, 
fasetově broušeno, zlaceno, malováno antickým 
výjevem, výška 28 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

66 
Karafa červená a křišťálová 
(A decanter red and crystal white) 
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl 
art deco, tango barvy, červená noha, červeno 
oranžová zátka, výška 23 cm
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

66

67 
Křišťálová fasetově broušená váza 
(A crystal facet cut vase) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století, 
značeno leptanou značkou, úzká spodní část, 
horní část rozšířená do zvonu, výška 20,5 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

67
68 
Křišťálová váza plasticky zdobená 
vegetativním dekorem 
(A crystal vase decorated with plastic 
vegetative decor) 
Čechy, Desná, Riedel, 20.-30. léta 20. století, 
umělecké lisované sklo, výška 20,5 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

68
69 
Mísa na noze z alabastrového skla 
(A bowl on a foot of alabaster glass) 
Čechy, 2. polovina 19. století, malováno emaily, 
zlaceno, dekor křížů a růžových girland, výška 
18,5 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

69
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76 
Křišťálová sklenice broušená 
v biedermeierovském stylu 
(A crystal glass cut in the Biedermeier 
style) 
Čechy, 1. polovina 19. století, zvonovitý tvar, 
bohatě broušeno abstraktním dekorem, výška 
12,5 cm, vynikající stav
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

77 
Těžítko s nosorožcem ve hmotě 
(A paperweight with a rhino in the mass) 
Německo, 20. století, autorská práce značeno 
BK, skleněná figura ve hmotě, průměr 8 cm 
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

77

78 
Červená váza ve tvaru srdce 
(A red vase in the shape of a heart) 
Čechy, 60.-70. léta 20. století, červená 
poloprůhledná sklovina, plasticky tvarováno, 
výška 24 cm
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

78

79 
Fialová vázička kulatého tvaru fasetově 
broušená 
(A violet small vase round shape faceted 
cut) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. 
století, značeno leptanou značkou, výška 11 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

80 
Křišťálová váza červeně vrstvená 
s broušeným dekorem palem 
(A crystal vase, red layered with cut 
decoration of palms) 
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl 
art deco, broušený dekor abstraktních tvarů 
a palem, výška 20,5 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

80
81 
Topazově hnědá váza broušená a leptaná 
(Topaz brown vase cut and etched)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta 
20. století, výška 22 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

82 
Šest likérových sklenic z křišťálového 
a zeleného skla 
(Six liqueur glasses of crystal and green 
glass) 
Čechy, 2. polovina 19. století, broušeno 
abstraktním dekorem, výška každé 10 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

82
83 
Váza ve tvaru ruky z tyrkysového skla 
(A vase in the shape of a hand of turquoise 
glass) 
Čechy, 2. polovina 19. století, foukáno do formy, 
malováno, výška 22,5 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

83

84 
Fasetově broušená váza 
ze světle žlutého skla 
(A facet cut vase of pale yellow glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 
20. století, značeno, výška 21 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4200 CZK

84, 81

85 
Křišťálový malý korbel zdobený hnědou 
lazurou a miniaturními rytinami 
(A crystal small tankard decorated with 
brown staining and miniature engravings) 
Čechy, polovina 19. století, víčko v cínové 
montáži, rytiny s motivem lázeňských budov, 
broušené čočky, výška 13,5 cm
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

86 
Zelená fasetově broušená váza 
(A green facet cut vase) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 
20. století, značeno leptanou značkou, výška 
21 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

87 
Fasetově broušená váza ze žlutého 
citrínového skla 
(A facet cut vase of yellow citrine glass) 
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta 20. 
století, zvoncovitý tvar, značeno, výška 25,5 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

87
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96 
Oranžová váza zdobená modrými 
bobulemi a listy 
(An orange vase decorated with blue 
berries and leaves) 
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, signováno 
Richard, 1. čtvrtina 20. století, kamejové sklo, 
oranžový základ, modře vrstveno, leptáno, ryto, 
výška 23 cm
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhadní cena: 8000 až 10 000 CZK

97 
Karafa ze zeleného skla s cínovou montáží 
(A carafe of green glass with tin mounting)
Čechy, Harrachov, počátek 20. století, secesní 
styl, montáž plasticky zdobená květinami, 
aventurinové sklo, celková výška 33 cm
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

98 
Žlutá váza zdobená modrým dekorem 
s vyobrazením vesničky a stromů 
(A yellow vase decorated with blue depicting 
of village and trees) 
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, signováno Richard, 
1. čtvrtina 20. století, kamejové sklo, vrstveno, 
leptáno broušeno, výška 36,5 cm
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

99 
Růžová váza malovaná květinami a ptáčkem 
(A rose vase painted with flowers and a bird)
Čechy, 2. polovina 19. století, mléčné, růžově 
vrstvené sklo zdobené emaily, výška 31,5 cm
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

99

88 
Světle zelená váza hluboce rytá dekorem 
kosatců 
(A pale green vase deeply engraved 
decoration of irises) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, sklovina přecházející 
z kříšťálové do zelené, válcovitý tvar, výška 36 cm
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

88

89 
Topazově hnědá vázička broušená 
a leptaná 
(Topaz brown small vase cut and etched)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta 20. 
století, výška 15 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

90 
Fasetově broušená váza z kouřového skla 
(A facet cut vase of smoke glass) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2, polovina 
20. století, značeno, výška 20,5 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

90, 89, 86

91 
Váza z fialového skla malovaná květinami 
(A vase of violet glass paited with flowers)
Francie, pravděpodobně Patin, přelom 19. a 20. 
století, secesní styl, malováno barevnými emaily, 
výška 30,5 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

92 
Broušená karafa se šesti sklenicemi 
z kouřového skla malovaná abstraktním 
dekorem 
(A cut decanter with six glasses of smoke 
glass painted an abstract decoration) 
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl art 
deco, malováno červeně, černě a zlatem, výška 
karafy 24,5 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

93 
Modrá skleněná miska s rytým dekorem 
máků 
(A blue glass bowl with engraved 
decoration of poppies) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století, 
rytá značka, křišťálové sklo přecházející do sytě 
modré, hluboce ryto, délka 25 cm
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

93

94 
Kamejová váza kulatého tvaru zdobená 
fialovými orchidejemi 
(A cameo round-shaped vase decorated 
with purple orchids) 
Francie, Emile Gallé, počátek 20. století, opálové 
sklo, vstvené žluto-zeleně a fialově, leptáno, 
broušeno, výška 14,5 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 14 000 až 17 000 CZK

95 
Žlutá váza zdobená fialovými listy 
a semeny javoru 
(A yellow vase decorated with purple 
maple leaves and seeds) 
Francie, Cristalleries de St. Louis, značeno 
D‘Argental, značka z let 1919-1925, kamejové 
sklo, křišťál, žlutě a fialově vrstveno, leptáno 
broušeno, výška 17,5 cm
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK



13

100 
Šest křišťálových fasetově broušeních 
sklenic 
(Six crystal facet cut glasses) 
Čechy, 2. polovina 19. století, tři typy po dvou 
sklenicích, výška 16 cm, 10,5 cm, 7 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

100

101 
Váza ze zeleného skla se zlatými pruhy 
(A vase of green glass with gold stripes) 
Čechy, Škrdlovice, 2. polovina 20. století, pruhy 
tvořeny zlatými částečkami připomínající 
kámen avanturin, výška 25 cm
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

101

102 
Fialová fasetově broušená váza 
ve tvaru písmene U 
(A violet facet cut vase 
in the shape of the letter U) 
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století, 
značeno leptanou značkou, výška 17 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

103 
Křišťálová váza zdobená červenou lazurou 
a brusem 
(A crystal vase decorated with red overlay 
and cut) 
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl art 
deco, lisované a broušené sklo, lazurováno, ryto, 
výška 30,5 cm 
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK

103

III. PORCELÁN 
A KERAMIKA 
(PORCELAIN AND 
CERAMIC)

104 
Velký keramický korbel se štíhlým hrdlem 
a cínovým víčkem 
(A large ceramic tankard with a slender 
neck and a tin lid) 
Německo, 2. polovina 19. století, kamenina, 
plasticky zdobeno ornamenty a anděly, modrá 
a bílá glazura, výška 48 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

104

105 
Keramická mísa na noze plasticky 
zdobená konvalinkami 
(A ceramic dish on a foot plastic 
decorated with a lily) 
Německo, Villeroy a Boch, Schramberg (VBS), 
1. čtvrtina 20. století, secesní styl, barevně 
glazováno, značeno, průměr mísy 24 cm 
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

105
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114 
Porcelánový art decový čajový servis 
pro šest osob 
(A porcelain Art Deco tea set 
for six persons) 
Čechy, Klášterec, Thun, 20.-30. léta 20. století, 
barevně malováno abstraktním dekorem, 6 šálků 
s podšálky, konvička, cukřenka, mléčenka, výška 
konvičky 15 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

114
115 
Fajansová váza s víkem zdobená 
modrobílou malbou květin a ptáka 
(A faience vase with a cover decorated with 
blue and white painted flowers and a bird) 
Holandsko, Delft, 30. léta 20. století, značeno, 
celková výška 41 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

115
116 
Šedý slon stojící na kulatém podstavci 
(A gray elephant standing on a round 
pedestal) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, značeno, tlačené číslo modelu K 335, 
porcelán, malováno pod glazurou, výška 10 cm
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

116, 117

106 
Porcelánová tanečnice s tylovou sukní 
(A porcelain dancer with tulle skirt) 
Německo, Durynsko, Sitzendorf, přelom 
19. a 20.  století, glazováno, malováno, značeno, 
výška 10 cm, sukně mírně poškozena 
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

106, 107

107 
Porcelánová tanečnice v kloboučku 
s tylovou sukní 
(A porcelain dancer in hat with tulle skirt) 
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt, 
Müller a Co., glazováno, malováno, značeno, 
výška 6 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

108 
Keramická maska Josephine Baker
(A ceramic mask Josephine Baker)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
značeno, pálená hlína, barevně patinováno, 
délka 40 cm
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

108

109
Malý keramický Budha 
(A small ceramic Budha) 
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, porcelán, 
glazováno, zdobeno pastózní malbou, značeno, 
výška 3,5 cm
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

110 
Dva talíře s dekorem květin 
(Two plates with decoration of flowers) 
Čechy, Stará Role (Altröhlau), polovina 
19. století, značeno tlačenou značkou, 
porcelán, glazováno, domalovaný tisk, zlaceno, 
průměr 24 cm
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

110

111 
Art decová keramická miska 
malovaná modře a zlatě 
(An Art Deco ceramic bowl 
painted in blue and gold) 
Francie, Longwy, 20.-30. léta 20. století, bíle 
glazovaná keramika, malováno, průměr 18 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

111

112 
Sedící biskvitová holčička 
(A sitting biscuit girl)
Německo, Durynsko, přelom 19. a 20. století, 
neglazovaný porcelán, malováno, značeno, výška 
10 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

112, 113

113 
Holčička v kloboučku stojící na bubnu 
(A girl in a hat standing on a drum) 
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, značeno Kunst-
Abteilung (umělecká dílna), porcelán, glazováno, 
malováno, výška 10 cm
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
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117 
Ležící srneček 
(A laying baby deer) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, značeno, tlačená značka modeléra 
T. Körner, porcelán, malováno pod i na glazuře, 
délka 13 cm
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

118 
Keramická deska na zeď s postavou 
Josephine Baker 
(Ceramic tiles on the wall with the figure 
of Josephine Baker) 
Čechy, 20.-30. léta 20. století, značeno, plasticky 
zdobeno, barevně patinováno, sedící postava 
mulatky s palmami a mořem, výška 46 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

118
119 
Šest talířků s vyobrazením 
antických postav 
(Six small plates with depictions 
of ancient figures) 
Čechy, Karlovy Vary, značeno stylizovanou 
značkou Vídně, vídeňský styl, porcelán, 
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem, 
průměr talíře 15,5 cm
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR) 
odhad: 2400 až 3000 CZK

119
120 
Keramická krabička ve tvaru tašky 
(A ceramic box in the shape of a bag) 
Čechy, Jan Mareš (Johann Maresch), Ústí nad 
Labem (Aussig), počátek 20. století, neglazovaná 
keramika, malováno, značeno, délka 14 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

120

121
Keram ický květináč plasticky zdobený 
dekorem putti 
(A ceramic flower pot decorated with 
plastic decor putti) 
Lucembrusko, Villeroy a Boch, počátek 20. 
století, zhotoveno ve stylu vídeňské secese, 
značeno, barevně glazováno, výška 22 cm 
vyvolávací cena: 4200 CZK (150 EUR)
odhad:5000 až 6000 CZK

121
122 
Keramický papoušek 
(A ceramic parrot) 
Německo, 20.-30. léta, 20. století, glazováno, 
malováno, výška 37,5 cm, restaurováno
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

122
123 
Teriér 
(Terrier) 
Německo, Ilmenau, 20.-30. léta 20. století, styl art 
deco, značeno, porcelán, glazováno, malováno, 
délka 11 cm
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

123, 138

124 
Dvě miniaturní porcelánové vázičky 
(Two miniature porcelain vases) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, malováno pod glazurou, 
značeno, výška 6 cm u obou
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

124

125 
Porcelánový čajový servis 
s malbou květin pro dvě osoby 
(A porcelain tea set painted 
with flowers for two persons) 
Rakousko, Vídeň, přelom 18. a 19. století, 
jednotlivé kusy se stejným dekorem, datováno 
v rozmezí 30 let, od 80. let 18. století, glazováno, 
malováno, značeno, výška konvičky 23 cm, 
celkem 5 kusů, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

126 
Porcelánový datel sedící na větvi 
(A porcelain woodpecker sitting on 
a branch) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, malováno pod i na glazuře, značeno, 
tlačená značka modeléra E. Eichwald, číslo 
modelu K 991, výška 27,5 cm
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

126
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134 
Biskvitový papoušek na větvi 
(A biscuit parrot on a branch) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, do roku 1989, 
malováno, značeno, výška 41 cm, restaurováno
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

134

135 
Porcelánový ležící jezevčík 
(A porcelain laying dachshund) 
Německo, Durynsko, Ens, 20.-30. léta 20. století, 
glazováno, malováno, značeno, délka 10,5 cm
vyvolávací cena: 1500 CZK (53 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

135, 133

136 
Porcelánový stojánek na párátka 
(A porcelain toothpick holder)
Německo, Bavorsko, 1. třetina 20. století, 
glazováno, malováno, výška 6,5 cm
vyvolávací cena: 650 CZK (23 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

136, 187

127 
Porcelánový stojící šašek 
(A porcelain standing clown) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. 
století, malováno na glazuře, značeno, tlačená 
značka modeléra Ferdinand Liebermann, výška 
15,5 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

127
128 
Porcelánový bílý motýl 
(A porcelain white butterfly) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. 
století, glazováno, zlaceno, značeno, tlačené číslo 
modelu 92, výška 7,5 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
 
129 
Porcelánový smějící se králík 
(A porcelain smiling bunny)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina 20. 
století, glazováno, malováno, značeno, výška 
16,5 cm 
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

130, 129

130 
Porcelánový malý králík 
(A porcelain small bunny)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina 
20. století, glazováno, malováno, značeno, 
výška 5 cm 
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

131 
Dvouplamenný svícen plasticky zdobený 
květinami a ovocem 
(Candlestick for two candles decorated 
with plastic flowers and fruit) 
Německo, Sasko, Potschappel, 1. třetina 
20. století, plasticky zdobeno, glazováno, 
značeno, výška 18,5 cm 
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

131

132 
Dva porcelánoví stojící tučňáci 
(Two porcelain standing penguins) 
Německo, Bavorsko, 20.-30. léta 20. století, 
rosenthalský styl, glazováno, malováno, výška 
21 cm, drobné výrobní vady
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

132

133 
Kočka s beruškou 
(A cat with a ladybug) 
Německo, Bavorsko, Goebel, polovina 20. století, 
porcelán, glazováno, malováno, značeno, výrobní 
číslo CK 45 A, výška 6 cm
vyvolávací cena: 650 CZK (23 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
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137 
Porcelánový opičák v obleku 
(A porcelain male monkey in a suit) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta 
20. století, původní návrh z 30. let od návrhářky 
Elly Strobach, glazováno, malováno, výška 13 cm
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1200 CZK

137, 148
138 
Porcelánový prosící jezevčík 
(A porcelain begging dachshund) 
Němcko, Durynsko, Ens, 20.-30. léta 20. století, 
glazováno, malováno, značeno, výška 10 cm
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

139 
Malý šálek s podšálkem 
s modrými okraji a květinami 
(A small cup and soucer 
with blue edges and flowers) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, domalovaný tisk, 
zlaceno, značeno, výška 4 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

139, 143, 141
140 
Malý šálek s podšálkem s malbou zvonků 
(A small cup and soucer painted 
with bells) 
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
značeno, výška 5 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

140, 142

141 
Malý šálek s podšálkem zdobený květinami 
(A small cup and soucer decorated with 
flowers) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, umělecký tisk, 
zlaceno, značeno, výška 4,5 cm
vyvolávací cena: 850 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

142 
Malý šálek s podšálkem ve stylu art deco 
(A small cup and soucer in the Art Deco 
style) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, umělecký tisk se 
stylizovanými květinami, značeno, výška 4,5 cm
vyvolávací cena: 850 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

143 
Malý šálek s podšálkem zdobený růžemi 
a zlacením 
(A small cup and saucer decorated with 
roses and gilding) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, plasticky zdobené okraje, 
glazováno, domalovaný tisk se stylizovanými 
květinami, typický dekor Rosenthalu, značeno, 
výška 4,5 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

144 
Porcelánový tříplamenný svícen zdobený 
zlatem (A porcelain candlestick for three 
candles decorated with gold) 
Čechy, Slavkov, 20.-30. léta 20. století, plasticky 
zdobeno, glazováno, značeno značkou na 
luxusní předměty, výška 20 cm
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

144
145 
Porcelánový stojánek na párátka zdobený 
černým motivem dam 
(A porcelain toothpick holder decorated 
with black motif of ladies)
Čechy, Dubí u Teplic, značeno stylizovanou 
značkou Vídně, glazováno, domalovaný tisk, 
průměr, 9,5 cm 
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

145

146 
Porcelánový jídelní servis pro šest osob 
zdobený modrou linkou a zlacením 
(A porcelain dinner service for six persons 
decorated with blue lines and gilding) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, dekor Botticelli, glazováno, malováno, 
6 mělkých, 7 hlubokých talířů, omáčník, slánka, 
miska s víčkem a lžičkou, 2 velké oválné talíře, 
terina, 2 velké kulaté talíře, čtvercová mísa, kulatá 
mísa, celkem 23 kusů
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

146
147 
Porcelánový bílý ležící srnec 
(A porcelain white laying deer) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, glazováno, značeno, délka 17 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

147, 128
148 
Slon v šatech dělající stojku 
(An elephant in a dress doing a handstand) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta, 20. 
století, podle návrhu modelérky Elly Strobach 
z 30. let 20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
výška 11 cm 
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

149 
Porcelánový putti s květinami 
(A porcelain Putti with flowers) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20. léta 20. století, 
Kunst-Abteilung (umělecká dílna), glazováno, 
malováno, značeno, tlačená značka modeléra: 
Ferdinand Liebermann, výška 17 cm
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

149
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157 
Keramické váza s malbou ptáků a lidí 
na loďkách v čínském stylu 
(A ceramic vase with painted birds 
and people on boats in the Chinese style) 
Čechy, konec 19. století, bíle glazovaná keramika, 
tmavě modrá malba, výška 22,5 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

157

158 
Porcelánová čajová souprava pro dvě 
osoby zdobená japonským dekorem imari 
(Porcelain tea set for two persons 
decorated with Japanese Imari decoration) 
Čechy, Březová (Pirkenhammer), přelom 
19. a 20. století, malováno modře pod a červeně 
a zlatě na glazuře, dekor květin, konvička 
s mosaznou rukojetí a kováním, celkem 5 kusů, 
2x šálek s podšálkem, mléčenka, cukřenka, 
konvička, na ní značka, výška konvičky 24 cm 
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

158

159 
Porcelánový korbel s víčkem plasticky 
zdobený bojujícími rytíři 
(A porcelain tankard with a lid plastically 
decorated with fighting knights)
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
zhotoveno ve stylu Capodimonte, glazováno, 
malováno, mosazné zlacené kování, celková 
výška 25 cm
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

150 
Dva porcelánové čínské šálky 
ve stříbrné montáži 
(Two Chinese porcelain cups 
in silver fitting) 
Čína, přelom 19. a 20. století, glazováno, 
malováno dekorem ptáků, zlaceno, značeno, 
stříbrná montáž s oušky ve tvaru draků, Ag 
900/1000, hmotnost montáže, 40,0 g, celkový 
výška 5 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

150
151 
Porcelánová váza s podglazurní malbou 
chalupy a stromů 
(A porcelain vase with underglaze painting 
cottage and trees)
Čechy, Dubí u Teplic, (Eichwald), 20.- 30. léta 
20. století, značeno, zhotoveno v kodaňském 
stylu, výška 15,5 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

151
152 
Porcelánová modrá váza s víčkem 
malovaná růžemi 
(A porcelain blue vase with a lid painted 
with roses) 
Čechy, Dubí u Teplic, (Eichwald), 20.- 30. léta 
20. století, značeno, malováno na i pod glazurou, 
zlaceno, výška 26,5 cm
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

152

153 
Keramická modrá mléčenka s bílým 
plastickým dekorem putti 
(A blue ceramic milk jug plastically 
decorated with white putti)
Anglie, Wedgwood, 1. třetina 20. století, jemná 
kamenina, výška 6,5 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

153
154 
Dva porcelánové japonské šálky malované 
květinami a postavami 
(Two Japanese porcelain cups painted with 
flowers and figures) 
Japonsko, přelom 19. a 20. století, dekor imari, 
glazováno, značeno, výška 4,5 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

154
155 
Porcelánový talíř s černým vyobrazením 
šlechtičny 
(A porcelain plate with black picture 
of a noblewoman) 
Čechy, Stará Role, polovina 19. století, zdobeno 
podglazurním potiskem v anglickém stylu, na 
okrajích vyobrazení hradů a zámků, nápis ve 
francouzštině, průměr 23 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

155
156 
Keramická váza ve tvaru amfory plasticky 
zdobená květinami 
(A ceramic vase in the shape of an 
amphora decorated with plastic flowers) 
Francie, Lotrinsko, značeno: Sarregueminnes 
Majolica, přelom 19. a 20. století, barevně 
glazováno, výška 61 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
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160 
Keramická sedící dáma s amforou 
(A ceramic seated lady with amphora)
Čechy, Bloch, Dubí u Teplic, přelom 
19. a 20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno, výška 24,5 cm, restaurováno
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

160

161 
Porcelánová stojící dívka s pergamenem – 
alegorie básnictví 
(A porcelain standing female wih 
parchment - an allegory of poetry) 
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
glazováno, malováno, výška 14 cm, restaurováno
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

161, 162

162 
Porcelánová stojící dívka s bustou – 
alegorie sochařství 
(A porcelain standing female with a bust – 
allegory of sculpture) 
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolfstadt, 
2. polovina 19. století, glazováno, malováno, 
výška 11,5 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

163 
Porcelánová figurální váza se sedícím putti 
a květinami 
(A porcelain figural vase with seated putti 
and flowers) 
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století, 
bohatě plasticky zdobeno, glazováno, malováno, 
výška 16 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

163

164 
Porcelánová čínská konvička v kovové 
montáži 
(Chinese porcelain pot in a metal fitting) 
Čína, 2. polovina 20. století, zdobeno 
domalovaným tiskem ve stylu kantonských 
medailonů (ženy, krajina), kovová montáž 
plasticky zdobena dekorem zvířat, výška 12 cm, 
mírně poškozeno
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

164

165 
Dvě porcelánové figurální vázičky 
k zavěšení na zeď 
(Two porcelain figural vases to hang 
on the wall) 
Německo, Durynsko, Sitzendorf, 2. polovina 
19. století, platicky zdobeno květinami a putti, 
glazováno, malováno, značeno, výška 24 cm 
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

165
166 
Kulatá porcelánová dóza 
malovaná květinami 
(A round porcelain bowl 
painted with flowers)
Německo, 2. polovina 19. století, glazováno, 
značeno značkou Ludwigsburgu, průměr 7,5 cm
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

166
167 
Keramická oválná dlaždice 
s vyobrazením madony a dítětě 
(An oval ceramic tiles depicting 
the Madonna and Child) 
Rakousko, Vídeň, Keramos, 1. třetina 20. století, 
glazováno, malováno, značeno, signatura 
modeléra: Karl Perl, autor narozen 1876, rakouský 
sochař specialista na plakety, rozměr 50x40 cm 
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

168 
Dlouhá keramická kočka 
(A long ceramic cat) 
Čechy, značeno Made in Czechoslovakia, kolem 
poloviny 20. století, moderní styl, glazováno, 
délka 37 cm
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

168
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179 
Porcelánový čtyřplamenný svícen 
zdobený květinami 
(A porcelain cadlestick 
for four candles decorated with flowers)
Německo, Durynsko, Plavno, 2. polovina 
19. století, bohatě plasticky zdobeno, glazováno, 
malováno, značeno, výška 50 cm, restaurováno 
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

180 
Porcelánová váza malovaná stylizovaným 
dekorem kolibříka a květů 
(Porcelain vase painted with stylized decor 
hummingbird and flowers) 
Německo, Sasko, Míšeň, přelom 19. a 20. století, 
glazováno, malováno japonským dekorem 
kakiemon, výška 24,5 cm
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

181 
Šest porcelánových zvířat 
v bruselském stylu 
(Six porcelain animals in Brussels style) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 50.-60. léta 
20. století, glazováno, malováno, 
výška 7,5-12,5 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

181
182 
Keramická konvička 
s bambusovým uchem 
(A ceramic tea pot 
with a bamboo handle) 
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, jemně 
krakelovaná glazura, malováno květinami, 
značeno, celková výška 18 cm
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

182

169 
Porcelánová kočka na zlaté kouli 
(A porcelain cat on a golden ball)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno, číslo modelu 590, výška 9,5 cm
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

170 
Porcelánový pes s velkýma ušima 
a červeným jazykem 
(A porcelain dog with big ears 
and a red tongue) 
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, glazováno, malováno, značeno, výška 
7 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

171 
Japonský porcelánový talíř 
s malbou květin 
(Japanese porcelain plate 
painted with flowers)
Japonsko, 2. polovina 19. století, dekor imari, 
malováno modře pod glazurou, červeně, zlatě 
a zeleně na glazuře, průměr 19 cm
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

171
172 
Keramická figurální mísa s liškami 
(A figural ceramic bowl with foxes) 
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20. století, 
plasticky zdobeno, barevně glazováno, 
malováno, značeno, výška 23 cm
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

173 
Keramická figurální váza s dívkou 
(A figural ceramic vase with a female) 
Čechy, Dubí u Teplic, Bloch, počátek 20. století, 
secesní styl, jemná kamenina plasticky zdobená 
květinami a motýly, glazováno, malováno, 
značeno, výška 32,5 cm
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

173

174 
Keramická figurální miska s dívkou 
a ptáčkem 
(A figural ceramic bowl 
with a female and bird) 
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 20. století, 
secesní styl, jemná kamenina plasticky zdobená 
květinami, glazováno, malováno, značeno, 
výška 29,5 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

175 
Fajánsová váza malovaná dekorem květů 
(A faience vase painted with decoration 
of flowers) 
Francie, Rouen, přelom 19. a 20. století, 
glazováno, malováno, značeno, výška 38 cm
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

176 
Porcelánová čínská váza 
s malbou chlapce na buvolovi 
(Chinese porcelain vase 
with a painting of a boy on a buffalo) 
Čína, 20.-30. léta 20. století, styl famille rose, 
jemný glazovaný porcelán, dokonalá malba, 
značeno, popsáno, výška 21 cm, dílo vysoké 
umělecké kvality
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

177 
Porcelánový sluha s mísou dortů 
(A porcelain servant with a tray of cakes) 
Německo, Sasko, Míšeň, 1. polovina 20. století, 
glazováno, malováno, zlaceno, značeno, číslo 
modelu 107, pořadí z formy 220, číslo malíře 8, 
výška 13,5 cm 
vyvolávací cena: 10 500 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

178 
Porcelánová figurální slánka se sedící 
dívkou 
(A porcelain figural salt cellar with 
a sitting female) 
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, 
glazováno, malováno, značeno, číslo modelu 
3021, pořadí z formy 3, číslo malíře 7, výška 
13 cm 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

178
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418 Karel Liebscher

379 Anonym

390 Anonym

325 Edouard Boehm

295 Karel Postl

403 Martinus Jacobus Nefkens

425 J. Gautier

270 August Haun

354 Anonym

378 Anonym

404 Anonym

414 Karel Liebscher

278 August Haun
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388 Anonym 389 M. Gerard 377 Anonym

412 Jan rytíř Skramlík

408 František Procháska

367 Vilém Emil Rada

409 H. Rousek

271 Anonym

370 Anonym 391 Anonym

333 Julie 
Mezerová–Winterová

332 Otakar Číla

363 Marius Calisch 405 Samuel Pek
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376 Pavel Fleischmann 336 František Myslivec

393 Emanuel Bakla 364 Karel Laube 417 František X. Harlas

341 František Daněk-Sedláček 344 Zdeněk Nemastil 427 Antonín Toňátko-Boubín

375 Otakar Hůrka 410 Josef Písecký (Liška) 335 Bedřich Peroutka

380 Otakar Nejedlý 406 Jaroslav Panuška
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299 Anonym 301 Anonym

296 Vojtěch Sedláček

307 Anna Macková

315 Anonym

334 Julie Mezerová –Winterová

318 Jánuš Kubíček 399 Hynek Klouda

353 Jaroslav Veris (Zamazal)

362 Julie Mezerová –Winterová

400 Hynek Klouda

398 Hynek Klouda

401 Hynek Klouda

338 Julie Mezerová –Winterová

323 Jean Piaubert

366 Pavel Fleischmann
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326 Stanislav Feikl

340 Rudolf Václavík

309 Tavík František Šimon

381 Josef (Joža) Brož

423 Jaroslav Šnobl 392 Emanuel Bakla

371 Gustav Porš

424 Julie Mezerová –Winterová382 Jaroslav Homolka

352 František A. Jelínek

361 Václav Stein

426 Anonym
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