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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
Výstava dražených předmětů uvedených v tomto katalogu
proběhne v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7,
ve dnech 31. 10. – 6. 11. 2015 vždy od 10:00 do 18:00 hod.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

Exhibition of works of art presented in this auction
catalogue will be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 31st October – 6th November 2015
every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

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

Aukce proběhne v sobotu 7. 11. 2014 ve 14:00 hod. v budově
ALMA ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 7th November
at 2:00 p.m. at ALMA ANTIQUES, Prague 1, entrance
Valentinska No. 7.
Parkovat je možné v podzemních garážích
pod nám. Jana Palacha (vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages
under the Jan Palach sq. (entrance by Rudolfinum).

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

Základní informace
1. Předměty dražby budou draženy
v pořadí podle toho katalogu.
2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou
ceny vyvolávací a představující zároveň
nejnižší podání.
3. Dražba probíhá v jednotlivých kolech,
která jsou označena v tomto katalogu
a která dále oznámí licitátor.
V přestávkách mezi jednotlivými koly
musí vydražitel věci z bezprostředně
předcházejícího kola ihned zaplatit.
Pokud k úhradě nedojde a dražba tak
bude zmařena, bude věc dražena
v následujícím kole znovu.
4. Poškození předmětů dražby
odpovídající běžnému opotřebení
s ohledem na jejich stáří se v katalogu
neuvádějí. Je ve vlastním zájmu
účastníka dražby, aby se před dražbou
osobně seznámil se stavem každé věci
a je výhradně na jeho uvážení, zda věc
odpovídá uvedenému popisu.
Dražebník neodpovídá za případný
chybný popis či pravost věci určené
pro dražbu, v tomto smyslu neposkytuje
dražebník vydražiteli žádnou záruku.
5. Účastník dražby se svou přítomností
na dražbě podřizuje podmínkám
uvedeným v dražebním řádu, který je

obsažen v tomto katalogu v plném
znění.
6. Předměty, které byly určeny jako
kulturní památky nebo u kterých
probíhá řízení o takovémto určení jsou
označeny symbolem „ -p- “ a podléhají
zvláštnímu režimu podle zákona ČNR
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. Vývoz všech předmětů
kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu
režimu podle zákona 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní
hodnoty, v platném znění.
7. Při přepočtu korun na euro bylo
použito kurzu 1 EUR = 27 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. 11. 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;
i) 100 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 1 000 000,– CZK;
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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 31. 10. – 6. 11. 2015 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.,

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.
Damage due to regular wear and
4.	
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

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

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 = 27 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 November 2015 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;
 00,– CZK, when the set lowest bid
c) 5
ranges between 5 000,– CZK and
10 000,– CZK;

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. 10. 2015
Marek Mahler
Notice: The English text is only
a summary of the czech version.
Basic information

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 31st October –
6th November 2015 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 October 2015
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO
(FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ
PŘEDMĚTY
A HRAČKY

3
Dva jednoplamenné zlacené mosazné
svícny
(Two brass gilded candlesticks for one
candle)
Francie, kolem roku 1830, plasticky zdobeno
jemnými vegetativními ornamenty, výška
každého 26 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (203 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

6
Koberec s abstraktním dekorem
(A carpet with abstract decoration)
severní Afrika, pravděpodobně Alžír, 1.třetina
20. století, stylizované egyptské vzory, ručně
vázáno gobelínovou technikou, rozměr
297x150 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

(USED OBJECTS
AND TOYS)
1
Výšivka zobrazující dívku v klobouku
(Embroidery depicting a girl in a hat)
Čechy, přelom 19. a 20. století, rámováno
v dekorativním oválném rámu pod sklem, rozměr
výšivky 38x28 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2200 až 3000 CZK

3
4
Mosazné váhy bohatě plasticky zdobené
(Brass scales richly plastically decorated)
Holandsko, po roce 1880, neorenesanční styl,
rameno, stojan, dvě misky s řetězy, šířka
ramena 35 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

6
7
Domácí relikviář svaté Heleny a svaté
Scholastiky
(Home reliquary of Saint Helen and Saint
Scholastica)
Čechy, konec 18. století, stříbrná oválná schránka
krytá sklem, uvnitř výzdoba výšivkou, skrytá
pečeť, délka 5,8 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

1
2
Kord s trojhranným ostřím a mosaznou
rukojetí
(A cord with triangular blade and a brass
handle)
prvděpodobně Itálie, 18. století, kord toledského
typu s rozšířenou spodní částí čepele, latinský
nápis na čepeli: „Padesátkrát sláva Cosmovi, pro
jeho tasení vztek“, rukojeť plasticky zdobená
výjevy přilbic a zbroje, délka 94 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
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7
4
5
Koberec s dekorem květin a ptáků
(A carpet with decoration of flowers and
birds)
Persie, počátek 20. století, ručně vázáno, vysoká
hustota uzlů, bavlna, rozměr 172x118 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

8

8
Domácí relikviář svaté Ludmily
(Home reliquary of Saint Ludmila)
Čechy, konec 18. století, mosazná kruhová
schránka krytá sklem, uvnitř výzdoba zlacenými
drátky a říčními perličkami, vzadu pečeť, průměr
schránky 3,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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9
Domácí relikviář svaté Apolonie
(Home reliquary of Saint Apolonia)
Čechy, konec 18. století, mosazná oválná schránka
krytá sklem, uvnitř výzdoba zlacenými drátky,
říčními perličkami a barevnými kameny, vzadu
pečeť, délka schránky 4 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

12
Stříbrná naběračka bohatě zdobená
prořezáváním a rytinami
(A silver ladle richly decorated with
pruning and engravings)
Německo, přelom 19. a 20. století, zdobeno
květinovým dekorem, Ag 800/1000,
hmotnost 67,55 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

15
Stříbrná pudřenka ve tvaru mušle
(A silver powder-box in the shape of
a shell)
Československo, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
gravírováním rostlinným a geometrickým
dekorem, osazeno zrcátko, funkční stav,
Ag 900/1000, celková hmotnost 127,3 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

12
13
Stříbrné autíčko
(A silver small car)
západní Evropa, 2. polovina 20. století, model
veterána, Ag 800/1000, hmotnost 23,40 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

9
10
Kovová miska na noze se skleněnou vložkou
(A metal bowl on a leg with glass in)
Německo, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl,
alpaka, zdobeno prořezávaným rostliným
dekorem, skleněná miska, broušená a rytá,
výška 18,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
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15
16
Kukátko s rukojetí zdobené perletí
(An opera glasses with handle decorated
with mother of pearl)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století,
teleskopická rukojeť, vynikající stav, šířka 10 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

13
14
Gobelín zobrazující společnost
v rokokovém salónku
(A tapestry depicting people in the Rococo
lounge)
Francie, 2. polovina 19. století, strojní gobelín,
rámováno pod sklem, 72x103 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
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11
Mosazný nůž na dopisy plasticky zdobený
draky
(A brass letter opener plastically decorated
with dragons)
pravděpodobně Japonsko, 1. třetina 20. století,
rukojeť plasticky zdobená draky a lidskými
postavami, délka 24 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

17
Dětská tahací harmonika
(A children accordion)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, model Tramp, malá
velikost 12 kláves, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

14

11
17

5

18
Cínová žardiniéra plasticky zdobená
motýlími ženami se skleněnou vložkou
(A tin jardiniere plastically decorated
butterfly women with glass insert)
Německo,WMF, přelom 19. a 20. století, secesní
styl, stříbřený cín plasticky zdobený postavami
a květy, rukojeť, celková výška 34,5 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

21
Celo ocelová šavle s rukojetí zakončenou
diskem
(A completely steel saber with handle
terminated by disc)
Indie, Mughalská říše, (Mughalové původně ze
Samarkandu, odvozovali svůj původ
od Čingischána, vyznávali islám a ovládali severní
Indii v letech 1526-1858, k jejich porážce přispěli
Britové), datování šavle 18. století, silně zahnuté
ostří se žlábkem, zdobeno symboly teček, typická
ocelová rukojeť, délka 86 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

25
Stříbrné ukazovátko ve tvaru ruky
(A silver pointer in the shape of a hand)
pravděpodobně Rusko, datováno 1889, značno
ruskými punci, bohatě plasticky zdobeno,
na konci rukojeti postava lva, židovský předmět,
délka 21 cm, Ag 875/1000, hmotnost 29,0,
získáno z pozůstalosti bratra spisovatele Otty
Pavla,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

25

21
18
19
Dřevěná krabička se stříbrným kováním
(A small wooden box with silver fittings)
Francie, počátek 20. století, secesní styl,
puncováno francouzským a německým puncem,
dřevo kořenice, kování zdobeno prořezáváním,
délka 10,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

22
Zachytávač šavlí ve tvaru půlměsíce
(A catcher saber in the shape of half moon)
severní Afrika, 19. století, islámská zbraň, čepel
dva spojené půlměsíce s ostřím uprostřed, ocel
mírně korodovaná, dřevěná rukojeť, délka 44 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

26
Hůlka se skrytým kordem
(A walking stick with a hidden cord)
Čechy, 2. polovina 20. století, dutá hůlka
s dřevěnou rukojetí zdobenou kovem, uvnitř
hůlky zasunovací německý kord z počátku
20. století, skrytá zbraň, celková délka 94 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

26

22

19

23
Jídelna ve stylu anglického baroka
(A dinning room in the style of English
Baroque)
Čechy, 1. třetina 20. století, takzvaný styl
Chippedale, tmavé dřevo zdobené řezbou, vysoký
lesk, skleník, příborník, prádelník, stůl, 4 židle,
celkem 8 kusů,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1778 EUR)
odhad: 60 000 až 80 000 CZK

20
Stříbrná pudřenka a rtěnka zdobená
růžovým emailem
(A silver powder box and lipstick decorated
by pink enamel)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, značeno
RU puncem, zdobeno gilošováním
a transparetním emailem, Ag 900/1000,
celková hmotnost 70,7 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

24
Velké zrcadlo s bohatě zdobeným dřevěným
rámem
(A big mirror with a richly decorated
wooden frame)
Čechy, polovina 19. století, styl druhého rokoka,
zdobeno květy, dubovými listy a ptáky, zlaceno,
fasetované zrcadlo, rozměr rámu 173x88 cm,
vynikající stav,
vyvolávací cena: 49 000 CZK (1815 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK

24

27
Cínová miska zdobená kraby a mořskou
pannou
(A tin bowl decorated with crabs and
a mermaid)
Rakousko-Uhersko, Sandrik, přelom
19. a 20. století, secesní styl, značeno,
plasticky zdobeno, průměr 17 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (70 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

27

6

28
Dřevěný stojan s hnědou mramorovou
deskou
(A wooden stand with a brown marble top)
Francie, první třetina 20. století, dřevo řezáno
v historizujícím duchu, 4 nohy ve formě kozích
nožek, ratanová polička, celková výška 84 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

31
Šperkovnice z hnědého dřeva zdobená
kazetami
(A jewelry box of brown wood decorated
with cassettes)
Čechy, 1. polovina 19. století, přihrádky výsuvné
do stran, atypický systém zamykání, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

35
Bronzová krabička na čtyřech nožkách
(A bronze box on fours legs)
Francie, 2. polovina 19. století, druhobarokní styl,
plasticky zdobeno, uvnitř krabičky látkové
čalounění, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

35

31
28
29
Dva mosazné svícny zdobené egyptskými
dekory
(Two brass candlesticks decorated with
Egyptian decors)
Francie, 2. polovina 19. století (Napoleon III.),
šest ramen, plasticky zdobeno, zlaceno, malováno
za studena, výška každého 55 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

32
Peněženka vyrobená z mušle
(A wallet made of seashells)
Itálie, 2. polovina 19. století, alpakové kování,
uvnitř látkové přihrádky, délka 13 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

33

32

33
Krabička vyrobená z mušle
(A small box made of seashells)
Itálie, 2. polovina 19. století, mosazné kování,
délka 4 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

29
30
Šperkovnice z černého dřeva uvnitř
intarzovaná
(A jewelry box of black wood inlaid inside)
Čechy, 1. polovina 19. století, hladká skříňka,
uvnitř intarzovaná dvířka a šuplíky, dekor květin
a domů, intarize hnědým dřevem, nahoře tajná
schránka, celková výška 32 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

36
Mosazná kropenka zdobená emaily
(A brass basin decorated with enamels)
Francie, Limoges, přelom 19. a 20. století, tak
zvaný přihrádkový email (cloisonné), původně
adjustováno na dřevěné desce, výška 24,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

34
Dvě zarážky na knihy s figurami ptáků
(Two bookends with figures of birds)
Francie, 20.-30. léta 20. století, art decový styl,
kovová kompozice na hnědém mramoru,
celková výška 15 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

36
37
Velký stříbrný tác zdobený listy
a šlechtickým erbem
(A big silver tray decorated with leaves and
aristocratic coat of arms)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
původní punc, plasticky zdobeno, ryto
Ag 800/1000, hmotnost 1542 g, délka 52 cm,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1778 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

37
34
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38
Stříbrný tác s uchy zdobený květinami
(A silver tray with handles decorated with
flowers)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, secesní
styl, původní punc, plasticky zdobeno,
Ag 800/1000, hmotnost, délka 47 cm,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 40 000 až 48 000 CZK

42
Miniaturní krucifix ze dřeva a slonoviny
(A miniature crucifix made of wood and
ivory)
Itálie, 2. polovina 19. století, kříž dřevo, Kristus
a Marie ze slonoviny, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

46
Stříbrný podstavec se skleněnou mísou
(A silver stand with a glass bowl)
Německo, 2. pol 19. století, noha plasticky
zdobená v historizujícím duchu, mísa kombinace
mléčného a tyrkysového skla, žluté okraje, mírně
poškozeno, celková výška 29 cm, hmotnost
stříbra bez skla 319 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

39

38

39
Stříbrný tác s uchy zdobený rostlinnými
ornamenty a korunkou
(A silver tray with handles decorated with
floral ornaments and a crown)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
originální dřevěná podložka, ryto, hraběcí
korunka, iniciály CEI, Ag 800/1000, celková
hmotnost 1386 g, délka 54 cm,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK
40
Mosazná krabička malovaná květy
(A brass box painted with flowers)
Čína, počátek 20. století, zdobeno emaily,
značeno, délka 3,5 cm,
vyvolávací cena: 190 CZK (7 EUR)
odhad: 250 až 300 CZK

42
43
Pero a tužka v etuji
(A pen and pencil in a box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, rukojeti
sklo, stříbrné kování, puncováno, zdobeno hady
s tyrkysovými očima, celková délka pera 19 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

46
47
Stříbrná krabička na mince
(A silver box for coins)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, otvírání
s hodinkovým uzávěrem, na povrchu zdobeno
rýhami, uvnitř ryté iniciály J.S., Ag 800/1000,
hmotnost 35,1 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

43

40
41
Miniaturní nábytek ze slonoviny
(A miniature furniture made of ivory)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století,
2 židle, sofa, etažér, bohatě řezáno, mírně
poškozeno, výška etažéru 6 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

44
Mosazná lampička na zeď ve tvaru louče
(A brass lamp on a wall in the shape of
torche)
Francie, počátek 20. století, plasticky zdobeno
vegetativním dekorem, skleněné stínidlo ve tvaru
plamene, výška 45 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

44

47
48
Panenka – miminko s porcelánovou hlavou
(A doll – baby with procelain head)
Německo, Durynsko,Armand Marseille, počátek
20. století, hlava malovaná, značená, mrkací oči,
látkové tělo a nohy, dřevěné ruce, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

45
Stříbrná mísa s uchy plasticky zdobená
ovocem
(A silver bowl with handles plastically
decorated with fruit)
Itálie, 2. polovina 19. století, značeno rakouskouherským dovozovým puncem, Ag 800/1000,
hmotnost 461 g, délka 33,5 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (352 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

41
48

45
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II. SKLO
(GLASS)
49
Párové vázy z modrého skla bohatě
malované květinami
(A pair of vases of blue glass richly painted
with flowers)
Čechy, Harrachov, kolem roku 1880, malováno
emaily, osazeno v nepůvodních montážích, výška
každé 34,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

52
Křišťálový džbánek s rytinami hus a stromů
(A crystal jug with egravings of geese and
trees)
Čechy, 2. polovina 19. století, bohatě ryto,
brošené čočky, označeno 0,5 litru, výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
53
Dóza na noze s víčkem z modrého skla
malovaná zlatem a stříbrem
(A bowl on the leg with a cap of blue glass
painted with gold and silver)
Čechy, Kamenický Šenov, kolem poloviny
20. století, malba loveckých výjevů, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

56
Váza s modrými a oranžovými skvrnami
opletená oranžovou nití
(A vase with orange and blue spots
wrapped orange fiber)
Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30. léta 20. století,
kulovitý tvar, barevné skvrny ve hmotě,
výška 26,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

56

49
50
Dóza s víčkem žlutě lazurovaná zdobená
rytinami loveckých výjevů
(Jar with cover yellow stained decorated
with engravings of hunting scenes)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, fasetově
broušeno, lazurováno, ryto, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

53
54
Hrníček z modrého skla se zlatým
hvězdičkami
(A cup of blue glass with gold stars)
Čechy, 2. polovina 19. století, malováno zlatě,
výška 9 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

54, 99
50
51
Sklenice červeně lazurovaná zdobená
rytinami
(A glass red stained decorated with
engravings)
Čechy, kolem poloviny 19. století, rytiny listů,
tři medailony: roh hojnosti, lyra, had, nápisy
v němčině: Glück (štěstí) und Freude (přáteství),
Gesundheit (zdraví), výška 11,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

57
Váza s fialovým dekorem kosatců
(A vase with violet decoration of irises)
Francie, Daum, počátek 20. století, secesní styl,
kamejové sklo, vrsteno, leptáno, zlaceno, značeno
na dně, výška 18 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
58
Váza ze žlutého skla s černnými pruhy
(A vase of yellow glass with black stripes)
Čechy, 20.- 30. léta 20. století, styl art deco,
malováno černými pruhy, značeno Lolek,
výška 28,5 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
59
Váza z mléčného skla s hnědými nitěmi
(A vase of milk glass with brown fibres)
Čechy, Nový Bor, 70.-80. léta 20. století, Autorsky
značno, barveno ve hmotě, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

55
Velká váza ze zeleného skla s dekorem
bodláků
(A big vase of green glass with decoration
of thistles)
Francie, Legras, dekor Mont Joye, secesní styl,
počátek 20. století, hluboce leptáno, malováno,
výška 67,5 cm,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1667 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK

59

9

60
Šedá skleněná váza s povrchem kůry
(A grey glass vase with surface in the shape
of a bark)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Desná, 60.-80. léta
20. století, výška 24,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

63
Miska na noze z fialového skla malovaná
zlatem
(A bowl on leg of purple glass painted with
gold)
Čechy, Nový Bor, počátek 20. století, fasetově
broušeno, malováno dekorem dětí a ornamentů,
výška 17 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

67
Dóza s víčkem z oranžového skla plasticky
zdobená nahými dívkami
(A bowl with cover of orange glass
plastically decorated with naked famales)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Desná, Riedel
(Schlevogt), 20.-30. léta 20. století, umělecké
lisované tak zvané malachitové sklo, kruhový
tvar, průměr 9 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK
68
Váza z opálového skla se zelenými nálepy
(A vase of opaline glass with green fusions)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století, secesní
styl, lehce irizováno, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (277 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

63

60
61
Váza z hutního skla opletená barevnými
vlákny
(A vase of a heavy glass wrapped color
fibers)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 2. polovina
20. století, křišťálové sklo plasticky zdobené
barevnými vlákny, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

64
Dóza s víčkem ze zeleného skla plasticky
zdobená třešněmi
(A bowl with cover of green glass plastically
decorated with cherries)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Desná, Riedel, 20.-30.
léta 20. století, umělecké lisované malachitové
sklo, obdélníkový tvar, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 450 CZK (17 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

69
Mísa na noze z fialového skla zdobená
oroplastikou
(A bowl on a leg of violet glass decorated
with oroplastic)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
značeno, styl art deco, fasetově broušeno,
oroplastika s námětem Amazonek, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

65
Sklenice pokrytá červenou lazurou
s broušeným dekorem listů a bobulí
(A glasss covered with red glaze cut
decoration of leaves and berries)
Čechy, Nový Bor, přelom 19. a 20. století, válcovitý
tvar, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

69
70
Skleněný flakon se stříbrným uzávěrem
(A glass bottle with a silver cap)
Rakousku-Uhersko, 2. polovina 19. století, uzávěr
puncovaný, sklo i kov plasticky zdobeno
spirálami, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

65, 51

61

66
Dóza s víčkem ze zeleného skla plasticky
zdobená čínskými motivy
(A bowl with cover of green glass plastically
decorated with Chinese motives)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Desná, Riedel, 20.-30.
léta 20. století, umělecké lisované malachitové
sklo, kruhový tvar, průměr 8,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

62
Váza plasticky zdobená květinami ze žluto
zeleného skla
(A vase with a plastic decoration of flowers
of yellow green glass)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Riedel, 20.-30. léta
20. století, uranové sklo, uvnitř vrstveno,
umělecké lisované sklo, broušeno, leptáno,
výška 17 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

70

66, 67, 64
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71
Vázička ze žluto zeleného skla s hnědo
fialovými skvrnami zdobená řezbou květin
(A vase of yellow green glass with brown
violet spots decorated with engravings of
flowers)
Čechy, Harrachov, přelom 19. a 20. století, secesní
styl, uranové sklo barvené ve hmotě
mramorovaným sklem, výška 17,5 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

75
Křišťálová váza s rytinami divadelních
postav
(A crystal vase with engravings of theatrical
figures)
Čechy, pravděpodobně Železný Brod, 20.-30. léta
20. století, plasticky tvarováno vlnovkami,
zdobeno řezbou, výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

72
Křišťálová funkcionalistická souprava
(A crystal functionalist set)
Čechy, polovina 20. století, tenkostěnné sklo,
2 misky, 2 šálky s podšálkem, talíř, 2 poklopy
s talířky, talíř, celkem 7 kusů,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

76

75

72
73
Váza z křišťálového a zeleného skla
zdobená řezbou tulipánů
(A vase of crystal and green glass decorated
with engraving of tulips)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-80. léta 20. století,
původní secesní dekor, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

76
Křišťálová váza zdobená zlatou čtvercovou
sítí
(A crystal vase decorated with golden
square networks)
Čechy, Nový Bor, bratři Podbirové, 20.-30. léta
20. století, leptáno, malováno, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
77
Šest sklenic různé barvy s řezbou loveckých
výjevů
(Six glasses of different colors with
engravings of hunter scenes)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, po roce 1980, leptaná
značka, 6 rozdílných barev, válcovitý tvar, výška
každé 9,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

74
Váza z černého skla malovaná stříbrem
(A vase of black glass painted with silver)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, váza se dvěma uchy,
malováno dekorem růží, malba mírně setřená,
výška 33 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

80
Vázička z červeného skla se zlaceným
dekorem
(A small vase of red glass with gilded
decoration)
Francie, Legras, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl,
leptáno, zlaceno, dekor listů a bobulí, výška
13 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
81
Kříšťálová broušená váza zlacená
a malovaná rostlinnými ornamenty
(A crystal cut vase gilded and painted with
floral ornaments)
Čechy, Kamenický Šenov, počátek 20. století,
secesní styl, boky fasetově broušené, nahoře
a dole malováno barevnými emaily na zlatém
podkladě, výška 31,5 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
82
Křišťálová váza s rytinami lučních květin
(A crystal vase with engravings of meadow
flowers)
Čechy, signováno Josef Drahoňovský
(1877-1938), art decový tvar, ryté věnování:
H.Z. 23. 3. 1930 O.M., pravděpodobně svatební
dar, výška 33 cm, Drahoňovský studoval
na UMPRUM v Praze, kde se stal později
profesorem, byl sochařem a nejlepším rytcem
skla své doby,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1450 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
83
Dvě sklenice z modrého skla jedna
s postavou dívky a druhá chlapce
(Two glasses of blue glass one with figure of
a girl and another with a boy)
Čechy, 2. polovina 19. století, malováno
emaily, tak zvaný dekor Mary and Gregory,
výška 14,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1100 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

77
78
Fialová sklenice mléčně vrstvená s malbou
květin
(A violet glass milky layered painted with
flowers)
Čechy, Kamenický Šenov, 20. léta 20. století,
druhý biedermeier, v mléčné vrstvě broušené
čočky, malováno, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
79
Vázička z opálového skla se zeleným
dekorem orchidejí
(Opal glass vase with green decor of
orchids)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, 20. léta 20. století,
vrstveno, leptáno, broušeno, značeno v dekoru
Richard, výška 22,5 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

74

83
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84
Tanečnice ze zeleného skla
(A dancer of a green glass)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Riedel, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, umělecké lisované sklo,
neobvyklý model, výška 34 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (68 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

89
Mísa z růžového skla zdobená zlacením
a emaily
(A bowl of pink glass decorated with gilt
and enamel)
Čechy, Kamenický Šenov, 1. polovina 20. století,
růžová lazura, malováno pastózními emaily
dekorem květin, průměr 29,5 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (29 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

89
85

84

85
Křišťálová a fialová váza s rytinami růží
(A crystal and violet vase with engravnigs
of roses)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
sklovina přecházející z kříšťálové do fialové,
fasetově broušeno, ryto, značeno, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (550 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

90
Fasetově broušený pohár s víkem
(A facet cut goblet with a cover)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 20.-30. léta
20. století, mírně nažloutlá sklovina, zdobeno
rytinou mísy s ovocem a květy, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

92
Oranžová váza s modrými skvrnami
(An orange vase with blue spots)
Itálie, Murano, 2. polovina 20. století, křišťálové
sklo barvené ve hmotě, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (150 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
93
Křišťálová váza s fialovými pruhy
(A crystal vase with violet stripes)
Itálie, Murano, 2. polovina 20. století, křišťálové
sklo barvené ve hmotě, výška 34,5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
94
Váza ze zeleného skla na třech nožkách
malovaná emaily
(A vase of green glass on three feet painted
with enamel)
Francie, pravděpodobně Auguste Jean, kolem
roku 1880, plasticky zdobeno nálepy, malováno
vegetativním dekorem a motýly, výška 29,5 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
95
Váza z opálového skla s fialovými nálepy
(Opal glass vase with violet fusions)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století,
secesní styl, irizované sklo, plasticky zdobeno,
výška 21,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

86
Kamejová váza s kosatci
(A cameo vase with irises)
Československo, 20. léta 20. století secesní styl,
značeno v dekoru, opálové sklo žlutě a zeleně
vrstvené, leptané, broušené, signováno v dekoru,
výška 33 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
87
Velká secesní váza malovaná květinami
(A big Art Nouveau vase painted with
flowers)
Čechy, signováno F. Labler, datováno 1910, váza
malovaná zevnitř, motiv chryzantém a kosatců,
věnování: Od kmotry Eleonory Láblerové, Leta
páně 1910, výška 40,5 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (450 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
88
Křišťálová mísa a osm misek
(A crystal bowl and eight small bowls)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, fasetově broušeno
ve stylu Moseru, průměr velké mísy 23,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

90
91
Váza ze žlutého skla s černými okraji
(A vase of yellow glass with black edges)
Čechy, pravděpodobně Rückel, 20.-30. léta
20. století, art decový styl, tak zvané tango barvy,
výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

95
96
Dvě velké vázy z irizovaného fialového skla
(Two big vases of violet irisated glass)
Čechy, Palme-König, 1. čtvrtina 20. století,
tulipánový tvar, plasticky zdobeno, výška
každé 45 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhadní cena: 14 000 až 18 000 CZK
97
Křištálová váza fialově vrstvená s leptaným
dekorem listů
(A violet layered crystal vase with etched
decoration of leaves)
Čechy, Lenora, Kralik, 20. léta 20. století, vrstveno,
leptáno, broušeno, výška 30,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

88

91, 58
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98
Vázička z hnědého skla s malbou
renesančního páru a květin
(A vase of brown glass with painting of
renaissance couple and flowers)
Čechy, po roce 1880, neorenesační styl, malováno
emaily, zlaceno, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

102
Křišťálová karafa s červenou zátkou
(A crystal decanter with a red cup)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, zátka
malovaná, výška 17,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

106
Váza z křišťálového a růžového skla
zdobená řezbou tulipánů
(A vase of crystal and pink glass decorated
with engraving of tulips)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, konec 20. století,
původní secesní dekor, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
107
Váza z mléčného skla s barevnou skvrnou
– květem
(A vase of milk glass with a color stain –
flower)
Čechy, Škrdlovice, 60.-80. léta 20. století,
umělecké sklo barvené ve hmotě, výška 24,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad:2000 až 2500 CZK

102
98
99
Hrníček z mléčného skla malovaný
květinami
(A small cup of milk glass painted with
flowers)
Čechy, konec 18. století, barokní styl, malováno
emaily, sklo vyráběné jako imitace porcelánu,
výška 6 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

103
Křišťálová sklenice s řezbou květin a ptáků
(A crystal glass with engravings of flowers
and birds)
Čechy, 1. polovina 19. století, bohatá řezba
po celém povrchu, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

100
Vázička ze zeleného skla mléčně vrstvená
malovaná květinami
(A small vase of green glass, milk layered,
painted with flowers)
Čechy, Kamenický Šenov, 2. polovina 19. století,
bohatě broušeno, malováno emaily a zlatem,
výška 13 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

103, 52

101
Podmalba na skle s vyobrazením svatého
Václava
(Painting on glass with a picture of St.
Wenceslas)
Čechy, počátek 20. století, olejová podmalba
na tabulce skla, nově rámováno, nápis v malbě:
Svatý Václave, nedej zahynouti, rozměr
38x26,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

104
Vázička z malachitového skla zdobená
vílami
(A small vase of malachite glass decorated
with fairies)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, Riedel,
20.-30. léta 20. století, styl art deco, umělecké
lisované sklo, plasticky zdobeno, atypický model,
výška 12 cm, poškozeno,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
105
Hrníček z černého lisovaného skla zdobený
květinami
(A cup of pressed black glass decorated
with flowers)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
značeno motýlem, mramorované sklo, plasticky
zdobeno, výška 6 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

101

108
Váza z mléčného skla zeleně a modře
pruhovaná
(A vase of milk glass green and blue
striped)
Čechy, Škrdlovice, 60.-80. léta 20. století,
umělecké sklo barvené ve hmotě, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad:2000 až 2500 CZK
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III. PORCELÁN
A KERAMIKA
(PORCELAIN AND
CERAMIC)
109
Dvě keramické vázy a žardiniéra plasticky
zdobené květinami
(Two ceramic vases and jardiniere with
plastic decoration of flowers)
Francie, první čtvrtina 20. století, barevně
glazováno, značeno, výška vázy 31 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK

112
Porcelánová kávová souprava na kulatém
tácu s orientálním dekorem
(A porcelain coffee set on a round tray with
orietal decoration)
Čechy, Klášterec,Thun, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno japonským dekorem s ptáky
a květinami, 5 šálků s podšálky, mlíčenka,
cukřenka, konvička, tác, celkem 9 kusů,
tác průměr 37,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

116
Porcelánová zlacená dóza s víčkem
malovaná květinami
(A porcelain gilded bowl with cover painted
with flowers)
Čechy,Telč, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
značeno, plasticky zdobeno geometrickým
dekorem, malováno, délka 11,5 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (41 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

116
112

109
110
Dvě keramické vázy zdobené malbou gejš
a čarodejů
(Two ceramic vases decorated with
paintings of geisha and wizards)
Japonsko, 1. třetina 20. století, malováno
pastózními emaily, značeno, výška každé
vázy 39 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

113
Porcelánový foxteriér
(A porcelain fox terrier)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina
20. století, glazováno, malováno, značeno, číslo
modelu 1240, vytlačné jméno modeléra
H. H. Fritz, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

113, 164

110
111
Velká porcelánová váza plasticky zdobená
a malovaná liliemi
(A big porcelain vase with plastic
decoration and paintings of lilies)
Maďarsko, Herend, 1. čtvrtina 20. století, ručně
malováno, značeno, výška 53 cm,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (426 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

114
Porcelánový liščátko
(A porcelain fox cub)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina
20. století, glazováno, malováno, délka 13 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
115
Porcelánový tučňák
(A porcelain penguin)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina
20. století, glazováno, malováno, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

117
Keramický Arab a Arabka
(A ceramic Arab man and an Arab woman)
Čechy, Ústí nad Labem, Jan Mareš (Johann
Maresch), přelom 19. a 20. století, malováno,
značeno, výška každé figury 47 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
118
Porcelánový čajový servis malovaný
květinami a ornamenty v rokokovém stylu
(Porcelain tea set painted with flowers and
ornaments in the rococo style)
Čechy, Klášterec,Thun, po roce 1830, druhé
rokoko, značno tlačenou značkou TK, glazováno,
malováno, zlaceno, 5 šálků s podšálky, konvička,
mlíčenka, cukřenka, celkem 8 ks, zlacení mírně
setřeno,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
119
Keramická hnědo zelená váza plasticky
zdobená listy
(A ceramic brown green vase plastically
decorated with leaves)
Čechy,Trnovany u Teplic,Amphora, přelom 19.
a 20. století, secesní styl, glazováno, malováno,
značeno, ceněný design z vrcholného období
manufaktury, výška 35 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
120
Vázička na noze s víčkem s malovanou
miniaturou ležící dívky a andělů
(A vase with lid on leg with painted
miniature of lying female and angels)
Rakousko, malováno ve Vídni, 2. polovina
19. století, vídeňský styl, modré plochy malované
zlatem a barevnými ornamenty, miniatura
signovaná Huber, výška 29,5 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
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121
Porcelánová stojící polonahá dívka
s dlouhými vlasy
(A porcelain staying topless female with
long hair)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, počátek
20. století, secesní styl, značeno, glazováno,
malováno, výška 25,5 cm, restaurované prsty,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

125
Porcelánové ryby
(Porcelain fish)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

127
Keramický talíř s vyobrazením ovoce
(A ceramic plate with depicting of fruit)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), počátek
20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

122
Porcelánový funkcionalistický nápojový
a jídelní servis celkem 64 kusů
(Porcelain functionalist drink and food set
a total of 64 pieces)
Čechy, Loket, Družstvní práce, návrhář Ladislav
Sutnar (1897-1976) 30. léta 20. století, glazováno,
značeno zeleným proužkem, nápojový soubor:
11 mokka šálků s podšálky, 11 čajových šálků
s podšálky, konvička, mléčenka, celkem 24 kusů,
kompletní 12 osobní jídelní servis 40 kusů,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1667 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK
123
Porcelánový stojící slon
(A porcelain standing elephant)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, značeno
umělecká výroba, výška 12 cm, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
124
Porcelánová sedící nahá dívka v šátku
(A porcelain sitting naked female in a scarf)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, vytlačená jména
modelérů: Strobach-König, Elly Strobach byla
hlavní duchcovskou návrhářkou art decových
figur, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

127

125
126
Porcelánová mísa s laločnatými okraji
malovaná květy
(Porcelain bowl with lobed edge painted
with flowers)
Čechy, 2. polovina 19. století, značeno značkou
Vídně, glazováno, malováno, restaurováno, délka
28 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

128
Párové keramické svícny
(A pair of ceramic candlesticks)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), přelom
19. a 20. století, historizující styl, jedno plamenné
svícny, plasticky zdobeno, barevně glazováno,
značeno, výška každého 20,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

128
126

124
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129
Porcelánová figura Číňanky
(A porcelain fugure of Chinese female)
Čína, 20.-30. léta 20. století, glazováno, malováno,
značeno tlačenou značkou, výška 32,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

132
Dva šálky s podšálky s malbou modrých
květů
(Two cups and saucers with painting of
blue flowers)
Čechy, Kysibl (Gieshübel), počátek 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno,
výška 7,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

135
Porcelánový králík
(A porcelain rabbit)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, značeno, číslo
modelu K 247, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
136
Porcelánová plaketa s malbou madony
a anděla
(A porcelain plaque with painting of the
Madonna and an angel)
Čechy, 1. polovina 19. století, glazováno,
malováno, námět malby: Neposkvrněné početí,
rozměr destičky 11,5x15 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

132
133
Velký keramický korbel s vyobrazením
francouzských králů
(A big ceramic tankard with a depiction
of French kings)
Francie, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, značeno, nápisy: Pipino,
Carolus Magnus, Carolus Martellus, výška 39 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

137
Keramický džbán zdobený révou
a chmelem
(Ceramic jug decorated with vines and
hops)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), přelom
19. a 20. století, plasticky zdobeno, barevně
glazováno, výška 32 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

129
130
Keramický talíř s ptákem s barevnými pery
a květinami
(A ceramic plate with a bird with colorful
feathers and flowers)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), přelom
19. a 20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, značeno, otvory k zavěšení,
průměr 32 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
131
Keramický talíř s vrabcem a květinami
(A ceramic plate with a sparrow and
flowers)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), přelom
19. a 20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, značeno, otvory k zavěšení,
průměr 30 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

136

133
134
Malá keramický busta madony s dítětem
(A small ceramic bust of the Madonna with
Child)
Rakousko,Vídeň, Keramos, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malváno, značeno, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

131

134

137
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138
Keramická nádoba s uchem zdobená
lekníny
(A ceramic vessel with handle decorated
with lilies)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), počátek
20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, průměr 19 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

141
Dvě keramické vázy s malbou čínských
císařských slavností
(Two ceramic vases with painted Chinese
imperial celebrations)
Čína, přelom 19. a 20. století, kamenina plasticky
zdobená dekorem zvířat, glazováno, krakelováno,
malováno emaily, výška každé 43 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (462 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

144
Porcelánový rokokový pár
(A porcelain Rococo couple)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, kvalitní
provedení, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

142
Porcelánový chlapec a dívka
(A porcelain boy and a girl)
Německo, Bavorsko, Goebel, počátek 20. století,
malováno pod glazurou, značeno, výška dívky
16,5 cm, výška chlapce 14,5 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

138
139
Keramický zelený talíř s vyobrazením
fialových květin
(A green ceramic plate with depicting of
violet flowers)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), počátek
20. století, secesní styl, prolamované otvory,
plasticky zdobeno, barevně glazováno, značeno,
otvor pro zavěšení, průměr 26 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

144
145
Keramická džbán plasticky zdobená putti
a rybami
(A ceramic jug plastically decorated with
putti and fish)
Maďarsko, Budapešť, J. Fischer, 2. polovina
19. století, neorenesační styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, značeno, výška 42 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

142
143
Porcelánová figurální dóza s papouškem
(A figural porcelain bowl with a parrot)
Čechy, Dalovice, polovina 19. století, glazováno,
malováno, papoušek z malovaného biskvitu,
výška 26,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

146
Fajánsová váza s malbou krajiny
(A faience vase with painting of landscape)
Francie, pravděpodobně Rouen, 2. polovina
19. století, tak zvaná tulipánová váza holandského
typu, malováno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

139
140
Porcelánová váza s figurou střílející Turka
(A porcelain vase with a figure shooting
Turk)
Čechy, Dalovice, tlačená značka do roku 1850,
částečně glazováno, malováno, figura Turka
malovaný biskvit, výška 48 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

146

143

140

17

147
Velký fajánsový květináč s modro bílou
malbou
(A big faience flower pot with blue white
painting)
Francie, Nevérs, značeno, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno dekorem lvých hlav, malováno
vegetativním dekorem, výška 50 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

151
Porcelánová figurka trpaslíka
ve šlechtických šatech
(A porcelain figure of a dwarf in noble
dress)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt, Ens,
20.-30. léta 20. století, glazováno, malováno,
značeno, výška 11,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

155
Keramický květináč s růžovými květy
(A ceramic flower pot with pink flowers)
Francie, počátek 20. století, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, značeno, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

151
147
148
Velký fajánsový talíř s malbou rytířů
a města
(A big faience plate with painting of knights
and a town)
Itálie, počátek 20. století, styl histriato, centrální
motiv s rytíři, okraje figurální ornamenty, teplé
barvy v italském stylu, průměr talíře 45,5 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

152
Porcelánová vázička s červenými draky
(A porcelain small vase with red dragons)
Německo, Sasko, Míšeň, datováno 1955, výroční
model, glazováno, malováno, značeno, výška 9,5
cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 1400 CZK

149
Keramická váza s vyobrazením japonských
umělců
(A ceramic vase depicting Japanese artists)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, styt sacuma,
kvalitní malba, zlaceno, značeno, výška 32,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

155
156
Keramický růžový džbán zdobený
květinami
(A ceramic pink jug decorated with flowers)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), přelom
19. a 20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, výška 26 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

152
153
Šálek s podšálkem s malbou květin
(A cup and a saucer with painting of
flowers)
Německo, Sasko, Míšeň, 1. třetina 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno,
výška 5,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

149
150
Velká fajansová váza s dvěma uchy
malovaná biblickými výjevy
(A big faience vase painted with biblical
scenes)
Itálie, Ginori, 2. polovina 19. století, styl historiato,
tak zvaná hadí váza, značeno, výška 63 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (592EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

154
Šálek s podšálkem zdobený růžemi
(A cup and a saucer decorated with roses)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 1. třetina
20. století, porcelán, plasticky zdobeno,
glazováno, malováno, výška 5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

156
157
Keramický růžový talíř zdobený bílými
květy
(A ceramic pink plate decorated with white
flowers)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), počátek
20. století, plasticky zdobeno, barevně glazováno,
značeno, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

157
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158
Keramický hrnek zdobený růžovýmí květy
(A ceramic cup decorated with pink
flowers)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), počátek
20. století, plasticky zdobeno, barevně glazováno,
výška 9 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

161
Dva porcelánové talíře s malbou dam
v klobouku v mosazných rámečcích
(Two porcelain plates with paintigs of
ladies in hats in brass frames)
Francie, 2. polovina 19. století, neorensanční styl,
glazováno, malováno, rámečky plasticky zdobené
stylizovaným dekrem draků a erbů, celkový
průměr každého 30 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

166
Porcelánový čtyř plamenný svícen
malovaný zlatem
(A porcelain four flaming candelabra
painted with gold)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, polovina 19. století, plasticky zdobeno,
glazováno, značeno, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

158
159
Keramický zelený džbán a umyvadlo
zdobený listy a ovocem
(A ceramic green jug and a basin decorated
with leaves and fruit)
Morava, Blansko, Olomoučany (Schütz), počátek
20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
barevně glazováno, výška džbánu 29,5 cm,
průměr umyvadla 38 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

161a
162
Fajánsová váza s dekorem lilií a erbu
(Faience vase decorated with lilies and coat
of arms)
Francie, pravděpodobně Rouen, 2. polovina
19. století, tak zvaná tulipánová váza holandského
typu, malováno, značeno, výška 33 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4500 až 5000 CZK

166
167
Čajový servis pro šest osob malovaný
fialkami
(Tea set for six persons painted with
violets)
Čechy, Stará Role, počátek 20. století, secesní styl,
porcelán, glazováno, zdobeno uměleckým
potiskem, zlaceno, značeno, konvička, mlíčenka,
cukřenka, 6 šálků s podšálky, celkem 9 kusů,
výška konvičky 23 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

163
Japonec a Japonka při sexuálním aktu
(A Japanese man and a Japanese woman
during sexual act)
pravděpodobně Čína, polovina 20. století,
značeno tlačenou značkou, porcelán, glazováno,
malovanáno, délka 20 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

167
168
Jednoplamenný svícen s modrými květy
(A candlestick for one candle with blue
flowers)
Dánsko, Royal Copenhagen, počátek 20. století,
známý slaměnkový dekor, porcelán, malováno
pod glazurou, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

159
160
Šálek s podšálkem s malbou lučních květů
(A cup and a saucer with paintings of
meadow flowers)
Čechy, Hory u Loktu,Wehinger, 20. léta 20. století,
secesní styl, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

163
164
Dva porcelánoví chrti
(Two porcelain greyhounds)
Německo, Durynsko, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, délka 13 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK
165
Velký porcelánový bažant
(A big porcelain pheasant)
Německo, Bavorsko, Selb, Hutschenreuther,
20.-30. léta 20. století, glazováno, malováno,
značeno, kvalitní provedení, délka 70 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

168
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169
Porcelánová vázička s malbou kvetoucí
větve
(A porcelain vase with painting of
flowering branch)
Dánsko, Royal Copenhagen, 20.-30. léta
20. století, malováno pod glazurou, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

172
Talíř plasticky zdobený květy, zlacený
a malovaný
(A plate plastically decorated with flowers
gilded and painted)
Německo, Sasko, Míšeň, 1. třetina 20. století,
porcelán, glazováno, plastické zdobení zlaceno,
barevně malováno květinami, značeno,
průměr 28 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

176
Modrá dóza s víčkem zdobená květy a listy
(A blue jar with a cover decorated with
flowers and leaves)
Německo, Bavorsko, značeno Johann Haviland,
20.-30. léta 20. století, porcelán, pokryto
podglazurní modří, umělecký potisk, výška
21 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

173
Bílá vázička zdobená zlatem
(A white vase decorated with gold)
Německo,Weimar, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, značeno, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

169
170
Bílý porcelánový košík
(A white porcelain basket)
Čechy, Loket, kolem poloviny 19. století, splétáno
z porcelánových pramenů, glazováno, značeno,
průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

176
177
Keramická dóza s víčkem ve tvaru knihy
(A ceramic jar with a cover in the shape of
a book)
Čechy, 2. polovina 19. století, tak zvaný siderolit,
plasticky zdobeno na víčku růží, délka 16 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

173

170
171
Hnědý korbel s víčkem bíle plasticky
zdobený
(A brown tancard with a lid white
plastically decoration)
Německo, Mettlach,Villeroy a Boch, 2. polovina
19. století, kamenina, bíle plasticky zdobeny
dekorem úrody, německé nápisy, značeno, víčko
s cínovým kováním, výška 17 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

174
Art decová dóza s víčkem zdobená
modrými, zlatými a červenými ornamenty
(An Art Deco jar with a lid decorated with
blue, gold and red ornaments)
Německo, Bavorsko, značeno: Münchener Kunst
Handmalerei, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, celková výška 18 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
175
Hnědý kameninový korbel s cínovým
víčkem
(A brown stoneware tankard with tin lid)
Německo, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobeno květinami, černě malováno, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

177
178
Porcelánová bílá mléčenka
(A porcelain white milk jug)
Německo, Sasko, Míšeň, polovina 19. století,
glazováno, plasticky zdobeno, malováno zlatým
proužkem, výška 19 cm, poškozeno,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

178
171, 175
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179
Porcelánová žluna sedící na větvi
(A porcelain woodpecker sitting on
a branch)
Německo, Bavorsko, Pasov, přelom
19. a 20. století, značeno pasovskou biskupskou
holí, glazováno, malováno, výška 37,5 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

183
Dáma s loutnou sedící v křesle
(A lady with lute sitting in an armchair)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt,
2. polovina 19. století, druhorokokový styl,
značeno značko Vídně, porcelán, glazováno,
malováno, výška 28,5 cm, mírně poškozené
„tylové“ ozdoby na šatech,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

186
Rokokové sousoší z bílého porcelánu
(A Rococo sculptural group made of white
porcelain)
Německo, Bavorsko, Nymphenburg, počátek
20. století, glazováno, značno tlačenou značkou,
celkem tři figury: spící šlechtic a dvě dámy,
délka 21 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

186
187
Šálek s podšálkem s malbou galantního páru
(A cup and a saucer with painting of
a gallant couple)
Německo, Fürstenberg, 2. polovina 19. století,
druhorokokový styl, porcelán, šálek na třech
nožkách, glazováno, malováno, na šálku i podšálku
miniatura s galatním výjevem, malováno
květinami, zdobeno zlatem, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

179
180
Šálek s podšálkem zdobený zlatem
s miniaturou dívky
(A cup and a saucer with miniature of
a female)
Čechy, 1. polovina 19. století, biedermeierovský
styl, porcelán, glazováno, malováno, zlaceno,
zlacení mírně setřeno, výška 11,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
181
Velká porcelánová slánka s ležící dívkou
(A big porcelain salt bowl with a lying
female)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
glazováno, malováno, značeno, číslo modelu
2858, pořadí z formy 115, číslo malíře 44,
délka 32 cm,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (889 EUR)
odhad: 30 000 až 45 000 CZK
182
Dvě velké keramické figury dívky a chlapce
(Two big ceramic figures of a girl and a boy)
Čechy,Teplice,Amphora, počátek 20. století, styl
ovlivněný vídeňskými bronzy, jemná kamenina,
glazováno malováno, značeno, výška chlapce
61 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

183
184
Stojící nahá dívka z bílého porcelánu
(A standing nude female of white porcelain)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 20.-30. léta
20. století, glazováno, značeno, umělecká výroba,
výška 47 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

188
Šedý slon na podstavci ve tvaru bubnu
(A gray elephant on a stand in the shape of
a drum)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu K.335, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

188, 123
184

185

185
Sedící nahá dívka z bílého porcelánu
(A sitting nude female of white porcelain)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, tlačená značka modeléra: M. H. Fritz,
glazováno, značeno, délka 21 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

189
Keramická žardiniéra se dvěmi dívčími
figurami
(A ceramic jardiniere with two female
figures)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 20. století,
secesní styl, jemná kamenina, plasticky zdobeno
květinami, čeně a zlatě stínováno, značeno
růžovým trojúhelníkem, výška 32 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

189
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190
Keramická váza plasticky zdobená květy
(A ceramic vase with a plastic decoration of
flowers)
Čechy,Teplice,Amphora, 20.-30. léta 20. století,
barevně glazováno, značeno, výška 35 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (178 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
191
Keramická váza s obrázky gejš a čarodějů
v rámečcích
(A ceramic vase with pictures of geisha and
wizards in frames)
Japonsko, 1. třetina 20. století, styl sacuma
krakelovaná keramika, plasticky zdobeno,
malováno pastózními emaily, zlaceno, značeno,
výška 32 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

IV. ŠPERKY,
MINCE,
HODINY,
HODINKY

194
Stříbrná 2 marka německá říše
(A silver 2 mark German Empire)
Německo, datováno 1901, líc portrét Friedricha I.
a Wilhelminy II. z profilu, rub německá orlice,
Ag 900/1000, hmotnost 11,111 g,
vyvolávací cena: 420 CZK (16 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

(JEWELLERY, COINS,
CLOCKS, WATCHES)
192
Zlatý závěs ve tvaru pavouka na pavučině
(A gold pendant in the shape of spider on
cobweb)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, osazen
syntetický safír, kruhový tvar, Au 585/1000,
celková hmotnost 3,15 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

194

195

195
Stříbrný tolar Marie Terezie
(A silver thaler of Maria Theresia)
Rakousko, datováno 1780, obchodní mince,
pozdější ražba, líc portrét panovnice z profilu,
rub rakouská orlice, Ag 873/1000,
hmotnost 29,44 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (28 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
196
Zlatý prsten s rubínem obdélníkového
tvaru
(A gold ring with ruby rectangular shape)
Československo, 20.-30. léta 20. století, původní
punc, plasticky zdobeno květinovým dekorem,
rubín atypický úzký tvar, velikost prstenu 57,
Au 585/1000, hmotnost 3,60 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

192
193
Velké stříbrné manžetové knoflíky zdobené
rytím
(A large silver cufflinks decorated with
engraving)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, ryté
zdobné iniciály OP, osvědčení puncovního úřadu,
Ag 800/1000, hmotnost 23,25 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

193

196
197
Stříbrný bohatě plasticky zdobený
náhrdelník s perličkami a kameny v barvě
rubínu a smaragdu
(A silver, richly, plastically decorated
necklace with pearls and stones in color of
ruby and emerald)
Rakousko-Uhersko, po roce 1880, neorenesanční
styl, závěs složený ze dvou částí, stříbrný řetízek,
Ag 900/1000, celková hmotnost 12,35 g,
vyvolávací cena: 3300 CZK (122 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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198
Zlatý závěs ve tvaru květiny s rubínem
(A gold pendant in the shape of flower with
ruby)
Československo, 20. léta 20. století, secesní styl,
tvořeno jemnými drátky a lístky, Au 585/1000,
hmotnost 1,1 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

201
Brož plasticky zdobená sedící nahou dívkou
(A brooch plastically decorated with
a sitting nude female)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, návrhářka Valérie Hachla Myslivečková
(1878-1968), Autorka studovala malířství ve Vídni
u Gustava Klimta a později šperkařství
a cizelérství, účastnila se výstav Wiener
Werkstätte, stříbrný plech na mosazné podložce,
rozměr brože 5,5x4,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

205
Tří krejcar císař Matyáš II.
(Three kreutzer Imperor Mathias II)
Rakousko,Vídeň, datováno 1619, líc portrét
panovníka z profilu, rub rakouská orlice,Ag, 1,43 g
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK
206
Tří krejcar císař Ferdinand II.
(Three kreutzer Imperor Ferdinand II)
Rakousko,Vídeň, datováno 1624, líc portrét
panovníka z profilu, rub rakouská orlice,Ag, 1,74 g
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

198
199
Stříbrný náramek tvořený spirálou
(A silver bracelet formed spiral)
Itálie, 2. polovina 20. století, značno Italy, pevný
náramek, otevírání na pant, Ag 925/1000,
hmotnost 13,80 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

201
202
Brož plasticky zdobená kyticí květů
(A brooch plastically decorated with bunch
of flowers)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, návrhářka Valérie Hachla Myslivečková
(1878-1968), Autorka studovala malířství ve Vídni
u Gustava Klimta a později šperkařství
a cizelérství, účastnila se výstav Wiener
Werkstätte, stříbrný plech na mosazné podložce,
rozměr brože 5x6 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

206, 205, 207
207
Tří krejcar císař Leopold I.
(Three kreutzer Imperor Leopold I.)
Rakousko, Praha, datováno 1703, líc portrét
panovníka z profilu, rub rakouská orlice,Ag, 1,54 g
vyvolávací cena: 160 CZK (6 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK
208
Náhrdelník s rubíny a bílými safíry
(A necklace with rubies and white saphires)
Čechy, 20. léta 20. století, secesní styl, centrální
motiv květu s ověsky, 5 rubínů, 3 leukosafíry,
Au 585/1000, celková hmotnost 4,85 g
vyvolávací cena: 4900 CZK (181 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

199
200
Náramek plasticky zdobený nahými dívkami
(A bracelet plastically decorated with nude
females)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, návrhářka Valérie Hachla Myslivečková
(1878-1968), Autorka studovala malířství ve Vídni
u Gustava Klimta a později šperkařství
a cizelérství, účastnila se výstav Wiener
Werkstätte, stříbrný plech na mosazné podložce,
šířka náramku 6 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

202
203
Závěs s modro zeleným opálem
(A pendant with blue and green opal)
západní Evropa, 2. polovina 20. století, oválná
dubleta z australského opálu ve zlatém rámečku,
Au 585/1000, hmotnost 6,85 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
204
Náhrdelník z bílých korálů
(A necklace of white coral)
Itálie, 1. třetina 20. století, korálové kuličky řezané
podle velikosti, růžové žilkování, masivní uzávěr
válcovitého tvaru, double, celková hmotnost 38,3 g,
vyvolávací cena: 1900 CZK (70 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

200
204

208

209

209
Stříbrná pěticípá hvězda
(A silver five-pointed star)
USA (Mexiko),Tiffany and Co., 60.-80. léta
20. století, značeno, původní krabička,
Ag 925/1000, hmotnost 9,35 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
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210
Stříbrný medailon zdobený perličkami
a miniaturou
(A silver medallion decorated with pearls
and a miniature)
Rakousko, konec 18. století, rokokový styl, bohatě
zdobeno říčními perličkami, miniatura
s námětem nahého chlapečka (putti) krytá
sklem, Ag 700/1000, celková hmotnost 5,60 g,
osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

213
Zlaté náušnice s bílým korálem
(Gold earrings with white coral)
Československo, 20.-30. léta 20. století, dobový
punc, v každé náušnici osazen korál ve tvaru
čočky, Au 585/1000, celková hmotnost 2,45 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

216
Deset polských zlotých
(Ten Poland zloty)
Polsko, 1932, líc hlava dívky v secesním stylu, rub
polská orlice, Ag 750/1000, hmotnost 22,0 g,
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 250 až 300 CZK

216

213

210
211
Zlaté náušnice s červeným korálem
(Gold earrings with red coral)
Československo, 20.-30. léta 20. století, dobový
punc, v každé náušnici osazen korál ve tvaru
čočky, Au 585/1000, celková hmotnost 3,00 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

214
Náhrdelník z říčních perel se zlatým
uzávěrem
(A necklace of freshwater pearls with gold
closure)
Čechy, 1. třetina 20. století, Au 585/1000, celková
hmotnost včetně perel 2,3 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

214

211
212
Stříbrný náhrdelník s modrým
obdélníkovým kamenem
(A silver necklace with blue rectagular
stone)
Československo, 30. léta 20. století, plasticky
zdobeno, syntetický kámen v barvě akvamarínu,
Ag 835,900/1000, celková hmotnost 9,9 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK

215
Stříbrný závěs s mušlovou kamejí
(A silver pendant with mother of seashell
cameo)
pravděpodobně zápaní Německo, 60.-80. léta
20. století, bohatě plasticky zdobeno, osazená
kamej s motivem hlavy dámy, řetízek,
Ag 835/1000, celková hmotnost 5,20 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

217

217
Deseti marka Olympijské hry v Mnichově
(Ten mark Olympic games in Munich)
Německá spolková republika, 1972, líc letecký
pohled na olympijský stadion, rub německá
orlice, Ag 625/1000, hmotnost 15,50 g,
vyvolávací cena: 150 CZK (6 EUR)
odhad: 180 až 220 CZK
218
Dvaceti krejcar Maxmilián III. Josef
(Twenty kreutzer Maxmilian III Joseph)
Německo, Bavorsko, 1754, líc portrét panovníka, rub
madona s dítětem, Ag 583/1000, hmotnost 6,68 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK
219
Uherský dvaceti krejcar František I.
(Hungarian twenty kreutzer Franz I)
Uhersko, Kremnica, 1840, líc portrét panovníka,
rub kremnická madona s dítětem, Ag 583/1000,
hmotnost 6,68 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

219, 218
220
Deseti a dvaceti koruna T.G. Masaryk
(Ten and twenty crowns T. G. Masaryk)
Československo, pamětní mince 10 Kč, výročí
republiky 1918-1928, 20 Kč výročí Masaryk
1850-1937, líc portrét presidenta, rub státní znak,
Ag 700/1000, hmotnost 10 a 12 g,
vyvolávací cena: 220 CZK (8 EUR)
odhad: 300 až 350 CZK

215

220
212

24

221
Dvaceti krejcar František Josef I.
(Twenty kreutzer Franz Joseph I)
Čechy, Praha, 1855, líc portrét panovníka, rub
rakouská orlice, Ag 900/1000, hmotnost 4,33 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 2500 až 3500 CZK

225
Dva pražské groše
(Two Prague groschens)
Čechy, 14. století, Jan Lucemburský,Václav IV., líc
svatováclavská koruna, rub český lev,Ag, váha 3,2
a 2,8 g, špatný stav,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

221

225

222
Zlatník František Josef I.
(Florin Franz Joseph I)
Uhersko, Kremnice, 1891, líc hlava panovníka,
rub uherský státní znak, Ag 900/1000, hmotnost
12,34 g,
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 350 až 500 CZK

226
Myslivecká brož se štětinami do klobouku
(Hunting brooch with bristles into the hat)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, mosaz, plasticky
zdobeno hlavou kamzíka, celková délka 23 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

222, 223
223
Rakouský zlatník František Josef I.
(Austria gulden Franz Joseph I)
Rakousko,Vídeň, 1885, líc hlava panovníka, rub
rakouská orlice, Ag 900/1000, hmotnost 12,34 g,
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 300 až 360 CZK
224
Rakouská pěti koruna František Josef I.
(Austria five crown Franz Joseph I)
Rakousko,Vídeň, 1908, výročí vlády F.J.I.
(1848-1908), líc hlava panovníka, rub postava
dívky, Ag 900/1000, hmotnost 24 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

224

229
Prsten bohatě plasticky zdobený se třemi
českými granáty
(A ring richly plastically decorated with
three Bohemia garnets)
Československo, 20.-30. léta 20. století, dobový
punc, výzdoba dekorem listů a květů, osazeny
velké granáty, Au 585/1000, hmotnost 8,62 g,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

229
230
Náhrdelník z červených korálů
(A necklace of red coral)
Itálie, 1. třetina 20. století, korálové kuličky
řezané podle velikosti, uzávěr ze zlaceného
stříbra s bezpečnostním řetízkem, celková
hmotnost 21,6 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

226
227
Hodiny pendlovky se dvěma závažími
(A grandfather clock with two weights)
střední Evropa, počátek 20. století, secesní
výzdoba, bílý číselník s mosazným plasticky
zdobeným středem, arabské číslice, plasticky
zdobený mosazný disk na kyvadlu, mosazná
závaží, dřevěné pouzdro, celková výška 80 cm,
stroj nutno rozchodit,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

230
231
Stříbrná brož ve tvaru ptáka
(A silver brooch in the shape of a bird)
Německo, 20. století, Ag 925/1000, art decový
styl, zdobeno markazity, oko ptáka červený
kámen, hmotnost 3,7 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
232
Dřevěné hodiny ve tvaru věže
(A wooden clock in the shape of tower)
Německo, stroj značený Lenzkirch, po roce 1880,
neorenesanční styl, firma Lenzkirch vznikla
v roce 1851, patřila mezi nejlepší německé
výrobce hodin, pouzdro zdobené řezbou
a mosaznými aplikami, mosazný rytý číselník,
půlové bití, celková výška 62 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

227

228

228
Hodiny pendlovky se třemi závažími
(A grandfather clock with three weights)
střední Evropa, 2. polovina 19. století, historizující
styl, kvalitní stroj se čtvrťovým bitím, bílý číselník
s arabskými číslicemi, závaží, kyvadlo, dřevěné
pouzdro, celková výška 102 cm, funkční stav
nutno doladit bití,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
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