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Základní informace

1. Pfiedmûty draÏby budou draÏeny v pofiadí
podle toho katalogu.

2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny
vyvolávací a pfiedstavující zároveÀ nejniÏ‰í
podání. 

3. DraÏba probíhá v jednotliv˘ch kolech, která
jsou oznaãena v tomto katalogu a která dále
oznámí licitátor. V pfiestávkách mezi
jednotliv˘mi koly musí vydraÏitel vûci
z bezprostfiednû pfiedcházejícího kola ihned
zaplatit. Pokud k úhradû nedojde a draÏba
tak bude zmafiena, bude vûc draÏena
v následujícím kole znovu.

4. Po‰kození pfiedmûtÛ draÏby odpovídající
bûÏnému opotfiebení s ohledem na jejich
stáfií se v katalogu neuvádûjí. Je ve vlastním
zájmu úãastníka draÏby, aby se pfied
draÏbou osobnû seznámil se stavem kaÏdé
vûci a je v˘hradnû na jeho uváÏení, zda vûc
odpovídá uvedenému popisu. DraÏebník
neodpovídá za pfiípadn˘ chybn˘ popis ãi
pravost vûci urãené pro draÏbu, v tomto
smyslu neposkytuje draÏebník vydraÏiteli
Ïádnou záruku.

5. Úãastník draÏby se svou pfiítomností na
draÏbû podfiizuje podmínkám uveden˘m
v draÏebním fiádu, kter˘ je obsaÏen v tomto
katalogu v plném znûní.

6. Pfiedmûty, které byly urãeny jako kulturní
památky nebo u kter˘ch probíhá fiízení
o takovémto urãení jsou oznaãeny
symbolem „ -p- “ a podléhají zvlá‰tnímu
reÏimu podle zákona âNR ã. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péãi, v platném znûní.
V˘voz v‰ech pfiedmûtÛ kulturní hodnoty
podléhá zvlá‰tnímu reÏimu podle zákona
71/1994 Sb., o prodeji a v˘vozu pfiedmûtÛ
kulturní hodnoty, v platném znûní.

7. Pfii pfiepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 24 CZK.

DRAÎEBNÍ VYHLÁ·KA
DraÏební vyhlá‰ka o konání vefiejné
dobrovolné draÏby provádûné spoleãnou
draÏbou ve smyslu zákona ã. 26/2000 Sb.
v platném znûní.

1. DraÏebník: Jan Jaro‰, Praha 1, Valentinská
7, IâO: 649 52 088, podnikající jako
fyzická osoba, úãastník sdruÏení
VALENTINUM aukãní dÛm, sdruÏení
fyzick˘ch osob Mahler/Jaro‰, provádí
draÏbu na návrh vlastníkÛ pfiedmûtÛ 
draÏby, a to dne 9. 11. 2008 ve 14:00 hodin
v ALMA ANTIQUES, Praha 1,
Valentinská 7.

2. Pfiedmûty draÏby jsou oznaãeny a popsány,
vãetnû uvedení v˘‰e nejniÏ‰ího podání
(vyvolávací ceny) a odhadnuté ceny rovnûÏ
v katalogu vûcí urãen˘ch pro draÏbu.
Jednotlivé pfiedmûty budou draÏeny
v pofiadí uvedeném v tomto katalogu.

3. Pfiedmûty draÏby budou vyvolávány jejich
pofiadov˘mi ãísly. 
V˘‰e minimálních pfiíhozÛ jsou stanoveny
takto:
a) 100,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání

ménû neÏ 2 000,- CZK;
b) 200,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího

podání alespoÀ 2 000,- Kã, ale ménû neÏ 
5 000,- CZK;

c) 500,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 5 000,- CZK, ale ménû neÏ 
10 000,- CZK;

d) 1 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 10 000,- CZK, ale ménû
neÏ  40 000,- CZK;

e) 2 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 40 000,- CZK, ale ménû
neÏ 100 000,- CZK;

f ) 10 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 100 000,- CZK, ale ménû
neÏ 200 000,- Kã;

g) 20 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 200 000,- CZK, ale ménû
neÏ 400 000,- CZK;

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE

Praha 1, Valentinská 7
tel.: +420 222 327 625

V˘stava draÏen˘ch pfiedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech 
1. - 8. 11. 2008 vÏdy od 10:00 do 18:00 hod.
Exhibition of works of art presented in this auction catalogue will 
be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska No. 7 in 
1 - 8th November 2008 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Aukce probûhne v nedûli 9. 11. 2008 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 9 th November at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

Parkovat je moÏné v podzemních garáÏích pod nám. Jana Palacha
(vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages under the Jan Palach sq.
(entrance by Rudolfinum).

PoloÏky 176 - 180 budou draÏeny ve prospûch stfiediska rané péãe
SPRP Praha. Více informací uvnitfi katalogu.
Items 176 - 180 will be sold in auction. The profit be used for the centre of
the early medical cane SPRP Prague. More information inside thecatalogue.
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h) 50 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 400 000,- CZK, ale
ménû neÏ 1 000 000,- CZK;

i) 100 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 1 000 000,- CZK;

j) jakákoliv vy‰‰í ãástka nabídnutá
nûkter˘m z draÏitelÛ. 

O pofiadí pfiíhozÛ rozhoduje licitátor.
Podání úãastníkÛ draÏby musí b˘t ãinûna
v ãeském jazyce a ãeské mûnû.

5. Prohlídka pfiedmûtÛ draÏby se uskuteãní ve
dnech 1. - 8. 11. 2008 vÏdy od 10:00 do
18:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha
1, Valentinská 7. V prÛbûhu prohlídky
nejsou její úãastníci oprávnûni jak˘mkoli
zpÛsobem obrazovû zachycovat vystavené
vûci. Úãastníci prohlídky jsou rovnûÏ
povinni podfiídit se v‰em opatfiením
draÏebníka pfiijat˘m na ochranu
vystaven˘ch vûcí.

6. Úãastník draÏby, kter˘ se dá v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû plné moci
je povinen sloÏit draÏebníkovi draÏební
jistotu. DraÏební jistota ãiní 30 %
z nejniÏ‰ího podání kaÏdého pfiedmûtu
draÏby, kter˘ chce takov˘to úãastník draÏby
draÏit.
DraÏební jistotu lze sloÏit v hotovosti
v provozovnû draÏebníka na shora uvedené
adrese. Dokladem o sloÏení draÏební jistoty
je potvrzení vydané draÏebníkem.

DraÏební jistotu lze sloÏit i na úãet
draÏebníka veden˘ u âeské spofiitelny a.s.,
Praha 1, Rytífiská 29, ã.ú.:
1937782309/0800. Dokladem o sloÏení
draÏební jistoty je originál v˘pisu z úãtu
banky úãastníka draÏby, ze kterého je
zfiejmé, Ïe ãástka odpovídající draÏební
jistotû byla odepsána z úãtu úãastníka
draÏby a pfievedena na oznaãen˘ úãet
draÏebníka.
JestliÏe úãastník draÏby pfiedmût draÏby
nevydraÏil, vrátí mu draÏebník sloÏenou
draÏební jistotu nejpozdûji do dvou
pracovních dnÛ ode dne konání draÏby,
a to na úãet, ze kterého byla draÏební
jistota poukázána, nebo na jin˘ úãet
oznaãen˘ úãastníkem draÏby.

7. V prÛbûhu pfiestávek mezi jednotliv˘mi
koly draÏby, která jsou oznaãena v katalogu
vûcí urãen˘ch pro draÏbu a která dále
oznámí licitátor, musí vydraÏitel ihned
zaplatit cenu vûci dosaÏenou vydraÏením,
ke které mu byl udûlen pfiíklep
v bezprostfiednû pfiedcházejícím kole draÏby.
Ve stejné lhÛtû musí vydraÏitel dále zaplatit
náklady spojené s pfiedáním pfiedmûtu
draÏby, které ãiní 12% z ceny dosaÏené
vydraÏením + DPH. Platba musí b˘t
provedena v hotovosti. 

8. VydraÏenou vûc pfiedá draÏebník vydraÏiteli
ihned po zaplacení v‰ech plateb podle ãl. 7.
této draÏební vyhlá‰ky. VydraÏitel se mÛÏe
s draÏebníkem dohodnout na jiném
termínu vydání vydraÏené vûci, kter˘
nebude del‰í neÏ pût pracovních dnÛ ode
dne konání draÏby. V takovém pfiípadû
bude vydraÏená vûc vydána ve shora
oznaãeném sídle draÏebníka proti
pfiedloÏení dokladu o zaplacení. 

9. Úãastník draÏby se mÛÏe dát v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû písemné
plné moci s úfiednû ovûfien˘m podpisem.
Úãastník draÏby mÛÏe za svého zástupce
tímto zpÛsobem zvolit i draÏebníka. V plné
moci musí úãastník draÏby (zmocnitel)
uvést i vûci, které má za nûho zmocnûnec
draÏit a dále urãit limit, do kterého za nûho
má zmocnûnec pfiihazovat, a to pro kaÏdou
vûc zvlá‰È. 
Pfiijetí plné moci draÏebníkem, pfiípadnû
umoÏnûní úãasti na draÏbû jinému
zmocnûnci úãastníka draÏby, je vázáno na
sloÏení draÏební jistoty úãastníkem draÏby
podle ãl. 6. této draÏební vyhlá‰ky.

V Praze dne 6. 10. 2008
Jan Jaro‰

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 = 24 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 Jan Jaro‰, Praha 1, 
Valentinska 7, ICO: 649 52 088, member
of the VALENTINUM asociation, auction
house Mahler / Jaro‰, 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, 
9th November 2008 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,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 10 000,- CZK and 
40 000,- CZK;

e) 2 000,- Kã, 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,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 200 000,- CZK and 
400 000,- CZK;

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

i) 100 000,- Kã 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 1 - 8th November 2008
every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

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

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

Prague, 6th October 2008
Jan Jaro‰                  
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1 �
Dva stfiíbrné stojánky na vajíãka 
(Two silver stands for eggs) 
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, plasticky
zdobeno dekorem ko‰íku, pouÏitelné oboustrannû
na vût‰í a men‰í vejce, Ag 800/1000, 
hmotnost kaÏdého 34,3 g, 
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

2 �
Souprava servírovacích pfiíborÛ 
- celkem ‰est kusÛ 
(Dinner set of forks, knives and spoons 
together six pieces) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
stfiíbrné rukojeti bohatû plasticky zdobenené 
v  pseudorenesanãním stylu, tfii noÏe s ocelov˘mi
zlacen˘mi stfienkami, vidliãka se zlacenou ocelovou
stfienkou zdobená leptan˘m dekorem, lÏíce a vidliãka
s  kostûnou stfienkou, Ag 800/1000, zlacená ocel,
kost, celková hmotnost 409 g,  
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

3 �
·est stfiíbrn˘ch lÏiãek a kle‰tiãky 
(Six silver small spoons and one small pincers) 
Rakousko-Uhersko, polovina 19. století, rukojeti
plasticky tvarované do podoby kop˘tek, zlaceno, 
Ag 812/1000 (13 lotÛ), celkem 67,4 g,  
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

4 �
Stfiíbrn˘ ‰estiosobní rybí pfiíbor 
(A silver fish set of knives 
and forks for six persons) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, ‰est celostfiíbrn˘ch
rybích noÏÛ a ‰est vidliãek, celkem 12 kusÛ, 
Ag 800/1000, hmotnost soupravy 641 g,
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

5 �
·est mal˘ch dezertních vidliãek 
(Six small desert forks) 
âechy, 1. tfietina 20. století, stfiíbrné rukojeti,
ocelové zlacené stfienky, Ag 800/1000, 
celková hmotnost 107,0 g, 
vyvolávací cena: 990 CZK (41 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

6 �
Sklenûn˘ korbel s  kovov˘m víãkem
ve tvaru orla 
(A glass holb with a metal cover in the shape 
of an eagle) 
Nûmecko, 80. léta 19. století, víãko z bílého kovu
zdobené v  pseudorenesanãním stylu, 
kfii‰tálové sklo brou‰ené fasetov˘m brusem 
a ryté vegetativním dekorem, celková v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

7 �
Bronzov˘ medvûd na kamenném tácu 
(A bronze bear on a stone dish) 
Nûmecko, 20.-30. léta 20. století, so‰ka medvûda 
ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ vysoká 12 cm, 
tác z ãerného bíle Ïilkovaného mramoru 
o prÛmûru 35 cm, po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

8 �
Kameninov˘ korbel malovan˘ hospodsk˘m
v˘jevem s cínov˘m víãkem 
(A stoneware tankard with a painting 
of a pub and a tin lid) 
Nûmecko, 2. polovina 19. století, 
plasticky zdobeno, malováno, v˘‰ka 25 cm, 
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

9 �
âínské bronzové vykufiovadlo 
(A Chinese bronze vase with a cover)
âína, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno
motivy kvûtin a ptákÛ, na víãku stylizovaná 
so‰ka psa, v˘‰ka 38 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (166 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

1

2

3 6

4

5

7

8

9
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10 �
Velk˘ mosazn˘ svícen v podobû andûla nesoucího
na hlavû sedm svící 
(A big brass candlestick in the shape 
of an angel carrying on his head seven candles) 
Francie, 2. polovina 19. století, bohatû plasticky
zdobeno, v˘‰ka 73 cm,  
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 24 000 CZK

11 �
Secesní kovové zrcadlo se stojánkem 
(An Art Nouveau metal mirror with a stand)
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, pokovená litina,
bohatû plasticky zdobeno kvûtinov˘m dekorem,
nepÛvodní sklo, v˘‰ka 48 cm, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

12 �
Sklenûná karafa s kovovou zátkou
(A glass decanter with a metal stopper) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, art decov˘ styl,
kfii‰Èálové lisované sklo kombinované s chromovû
leskl˘m kovem, v˘‰ka 22,5 cm, 
vyvolávací cena: 300 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

13 �
·est stfiíbrn˘ch lÏiãek 
(Six silver small spoons) 
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
Ag 800/1000, celková hmotnost 155,0 g, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

14 �
Mosazná hasiãská helma 
(A brass fireman helmet) 
Francie, poãátek 20. století, plasticky zdobeno, 
nápis „Sapeurs pompiers de Beaune“ – hasiãsk˘ sbor
mûsta Beaune, v˘‰ka 22 cm,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 4800 CZK

15 �
Stfiíbrné kle‰tiãky na cukr 
(A silver pincers for sugar)
Rakousko, datováno v  puncu 1831, biedermeierovsk˘
styl, plasticky zdobeno dekorem hadÛ a kvûtÛ, 
Ag 812/1000 (13 lotÛ), hmotnost 35,88 g,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

16 �
Lopatka na dorty v  etuji 
(A spoon for cakes in a box) 
âechy, 20. léta 20. století, puncováno
ãeskoslovensk˘m puncem, rukojeÈ Ag 800/1000,
stfienka zlacená ocel zdobená leptáním, délka 31 cm,
celková hmotnost 147,0 g, 
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

17 �
Mechanick˘ gramofon s  troubou 
(A mechanical gramophone with a trumpet) 
·v˘carsko, poãátek 20. století, stroj s  regulací
rychlosti chodu a brzdou, uloÏen˘ v  dfievûné otvírací
krabici, trubka z lakovaného plechu, restaurováno,
funkãní stav, celková v˘‰ka 82 cm,   
vyvolávací cena: 12 500 CZK (521 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 23 000 CZK

18 �
·est stfiíbrn˘ch zlacen˘ch lÏiãek 
(Six silver gilded small spoons)
âechy, 20.-30. léta 20. století, ãeskoslovensk˘ punc,
zlacení v  ãásti dávané do úst, celková hmotnost 160,5 g, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

19 �
·est stfiíbrn˘ch vidliãek a ‰est stfiíbrn˘ch noÏÛ
(Six silver forks and six silver knives)
âechy, 20.-30. léta 20. století, ãeskoslovensk˘ punc,
celostfiíbrné vidliãky, noÏe stfiíbrné rukojeti a ocelové
stfienky znaãené Solingen, celková hmotnost 548,1 g, 
vyvolávací cena: 3600 CZK (150 EUR)
odhad: 48000 aÏ 6000 CZK

20 �
Dámská koÏená ta‰tiãka zdobená mosazí 
a slonovinou 
(A leather lady small bag decorated with brass
and ivory) 
Francie, 20.-30. léta 20. století, zdobeno motivem
dámy s  vûjífiem a muÏe, líbajícího jí ruku, 
siluety postav z  mosazi, obliãeje ze slonoviny, 
luxusní provedení, zachoval˘ stav, délka 23 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK 

21 �
Sklenûn˘ korbel s  porcelánov˘m víãkem 
(A glass holb with a porcelain cover) 
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, kfii‰Èálové
brou‰ené sklo, porcelánové víãko v  cínové obrubû,
malováno motivem lidí na loìce, v  cínu vyryto
jméno majitele J. Petermüller, v˘‰ka 16,5 cm,    
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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22 �
Mosazná secesní krabiãka 
(A brass Art Nouveau box)
Anglie, pfielom 19. a 20. století, plasticky zdobeno
ve stylu Liberty, rukojeÈ, kování na visací zámek,
uvnitfi ãalounûno, délka 22 cm,   
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

23 �
Kovová secesní cukfienka se sklenûnou vloÏkou 
(A metal Art Nouveau sugar bowl 
with a glass inlay) 
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, alpaka, 
zdobeno secesními ornamenty vyfiezan˘mi v  kovu,
kovové víãko, vloÏka z  kfii‰Èálového skla zdobená
brou‰en˘mi linkami, v˘‰ka 20 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

24 �
Stfiíbrné kle‰tiãky na dorty, cukr a chlebíãky 
(A pincers for cakes, sugar and toasts)
âechy, 20.-30. léta 20. století, puncováno
ãeskoslovensk˘mi znaãkami, 3 kusy, Ag 800/1000,
celková hmotnost 195,7 g,    
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

25 �
Tfii sklenûné lahviãky s kovov˘mi víãky 
(Three silver bottles with metal lids) 
Anglie, poãátek 20. století, lahviãky na toaletní
stolek, kfii‰Èálové brou‰ené sklo, víãka zdobená
barevn˘mi emaily a malbou rÛÏí, celkem 3 kusy,
nejvy‰‰í z  nich vysoká 9,5 cm,    
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

26 �
Mosazná krabiãka se sklenûnou mozaikou 
(A brass box with a glass mosaic)
Itálie, Benátky, 1. tfietina 20. století, zdobeno
filigránem, mozaika s  dekorem kvûtin, prÛmûr 4,5 cm, 
vyvolávací cena: 400 CZK (17 EUR)
odhad: 550  aÏ 650 CZK

27 �
Kalamáfi se sovou 
(An ink stand with an owl)
âechy, 1. tfietina 20. století, patinovan˘ zinkocín,
jeden porcelánov˘ kalí‰ek na inkoust, 
jeden chybí, délka 29 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

28 �
Hfieben se stfiíbrnou rukojetí 
(A comb with a silver handle)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
plastov˘ hfieben ve stfiíbrné obrubû, délka 20 cm, 
Ag 900/1000, celková hmotnost 24,2 g, 
vyvolávací cena: 390 CZK (16 EUR)
odhad: 550 aÏ 800 CZK

29 �
Stfiíbrná pudfienka, stfiíbrné pouzdro na rtûnku 
a stfiíbrná lahviãka na voÀaky v etuji 
(A silver powder case, a silver lipstick case and 
a silver small bottle for  parfumes in a box) 
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
celkem 3 kusy, Ag 900/1000, celková hmotnost
148,0 g, v˘born˘ stav, nápis na etuji: 
„J. MojÏí‰ Hodiny-Klenoty“,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 2900 aÏ 3500 CZK

30 �
Vojenská pu‰ka s  kfiesadlov˘m zámkem 
(A military gun with a flintlock)  
Rakousko, pfielom 18. a 19. století, velká ráÏe, 
délka 131 cm, funkãní stav,   
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1167 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 38 000 CZK

31 �
Krabiãka na popelníky zdobená kartami 
(A box for ashtrays decorated with cards) 
Nûmecko, 20.-30. léta 20. století, bakelit, plasticky
zdobeno, malováno, krabiãka válcovitého tvaru 
na 4 popelníky, prÛmûr 8 cm, 
vyvolávací cena: 300 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

32 �
Stfiíbrná secesní miska se sklenûnou vloÏkou 
(A silver Art Nouveau bowl with a glass inlay) 
Nûmecko, poãátek 20. století, plasticky zdobeno
secesními ornamenty, rukojeÈ na pfiená‰ení, v˘‰ka
19,5 cm, Ag 800/1000, celková hmotnost 504 g, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

33 �
Kvûtinov˘ stolek z  oh˘baného dfieva 
(A flower table from a bended wood)
âechy, pravdûpodobnû Thonet, pfielom 19. a 20.
století, nohy z oh˘baného buku, kovov˘ tác 
na kvûtiny na horní dfievûné desce s  okraji, 
v˘‰ka 86 cm, mírnû restaurováno,   
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

34 �
Zrcadlo se dvûma skfiíÀkami 
(toaletka) a Ïidliãkou 
(A mirror with two cases and a small chair) 
Rakousko-Uhersko, konec 19. století, vídeÀské
baroko, zrcadlo oválného tvaru místy slepé, 
dfievo bohatû zdobené  intarzií a fiezbou, vyfiezávaná
ãalounûná Ïidliãka (taburetka),  
v˘‰ka toaletky 175 cm, taburetky 50 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

35 �
Mal˘, dfievûn˘, kulat˘ stolek na jedné noze 
(A small wooden round table on one leg) 
âechy, 20.-30 léta 20. století, d˘hovaná deska, 
noha v  rozích vyfiezávaná abstraktním dekorem,
tmavû mofieno, v˘‰ka 74 cm, prÛmûr desky 68 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
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36 �
Kfii‰Èálová váziãka s  ãernou a zlatou malbou dûtí
(A crystal vase with black and gold painting 
of children)  
âechy, Kamenick˘ ·enov (Steinschönau), 
poãátek 20. století, ovlivnûno vídeÀskou secesí,
podle návrhu Adolfa Beckerta, kfii‰Èálové sklo,
fasetovû brou‰ené, malované, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 19 900 CZK (829 EUR)
odhadní cena: 20 000 aÏ 25 000 CZK

37 �
Modrá irizovaná váza s  modrozelen˘mi skvrnami
(A blue irisated vase with blue green spots)
âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, poãátek 20. století,
secesní styl, slavn˘ dekor povrchové v˘zdoby „cobalt
Papillon“, v˘‰ka 34 cm,   
vyvolávací cena:  69 000 CZK (2875 EUR)
odhadní cena: 72 000 aÏ 80 000 CZK

38 �
Zelená irizovaná váza ve tvaru kvûtiny 
(A green irisated vase in the shape of a flower)
âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, poãátek 20. století,
secesní styl, oblíben˘ tvar, v˘‰ka 21,5 cm,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1625 EUR)
odhadní cena: 39 000 aÏ 49 000 CZK

39 �
Váziãka z  hnûdoÏlutého skla s  leptan˘m zlacen˘m
dekorem slonÛ 
(A small vase from brown yellow glass 
with an etched gold decoration of elephants)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30 léta 20. století,
tak zvaná oroplastika se slony byl nejznámûj‰í, 
velmi cenûn˘ dekor návrháfie Rudolfa Welse,
znaãeno, v˘‰ka 10 cm, 
vyvolávací cena: 19 900 CZK (829 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

40 �
Miska z  fialového mléãného skla na ãerné noze
(A bowl from violet milk glass on a black leg) 
âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, 20. léta 20. století,
zdobeno ãernou sklenûnou nití a nálepy, kontrastní
tak zvané tango barvy, prÛmûr 16 cm, v˘‰ka 9 cm,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

41 �
Malovan˘ korbel s  víãkem ze zeleného skla 
(A painted holb with a lid from green glass) 
Nûmecko, 2. polovina 19. století, pseudorenesanãní
styl, zdobeno nálepy ve tvaru kvûtÛ, malováno
emaily - postava rytífie v  brnûní, cínové kování,
celková v˘‰ka 37 cm, 
vyvolávací cena: 17 500 CZK (729 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

42 �
Brou‰ená váza ze zeleného  uranového skla 
(A cut vase from green uran glass) 
âechy, pravdûpodobnû Riedel, 20.-30. léta 20.
století, brou‰eno dekorem ãoãek a hvûzdiãek, 
v˘‰ka 15,5 cm,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1900 aÏ 2400 CZK

43 �
Kfii‰Èálová brou‰ená váza zeleno modfie vrstvená
(A crystal cut vase with green blue overlay) 
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, kolem poloviny
20. století, lisované, vrstvené a brou‰ené sklo
zdobené abstraktním dekorem, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 750 CZK (31 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

44 �
Váza ve tvaru hru‰ky z  alexandritového skla 
(A vase in the shape of a pear from 
alexandrit glass)
âechy, kolem poloviny 20. století, hutní sklo 
mûnící barvu z  ãevenofialové do modrozelené, 
v˘‰ka 18 cm,    
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

45 �
Váza z  kamejového skla s  dekorem Ïlut˘ch kvûtin
(A vase from a cameo glass with a decoration 
of yellow flowers) 
Francie, Patin, po roce 1907, známá francouzská sklárna
zaniklá v roce 1919, bílé opalinové sklo Ïlutû vrstvené,
brou‰ené, leptané kvûtinov˘m dekorem, signováno 
v  dekoru „de Vez“, v˘‰ka 45 cm, dílo mimofiádné
umûlecké kvality,   
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

46 �
Kfii‰Èálová váza modfie vrstvená s  dekorem
modr˘ch listÛ 
(A crystal vase with a blue overlay 
with a decoration of leaves) 
âechy, Lenora, W. Kralik, 20.-30. léta 20. století,
brou‰en˘ a leptan˘ dekor ve stylu art deco, 
v˘‰ka 30,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

47 �
âerven˘ pohárek s  rytinou andûla
(A red small goblet with an engraving of an angel)
âechy, kolem poloviny 19. století, kfii‰Èálové sklo
pfiekryté rubínovou lazurou, zdobeno rytinou andûla
a vegetativním dekorem, v˘‰ka 9 cm, 
vyvolávací cena: 1300 CZK (54 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

48 �
Dvû kfii‰Èálové vinné sklenice ãervenû vrstvené
(Two crystal wine glasses with a red overlay) 
âechy, kolem poloviny 20. století, brou‰eno
abstraktním dekorem a stylizovan˘mi jahodami,
v˘‰ka kaÏdé 20 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

49 �
Tfii karafy z  uranového skla 
(Three decanters from an uran glass) 
âechy, 2. polovina 19. století, lisované sklo 
plasticky zdobené mfiíÏkovan˘m dekorem,
zabru‰ované zátky, tfii velikosti od nejvût‰í 
do nejmen‰í, v˘‰ka nejvût‰í 19 cm, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

II. SKLO
(GLASS)
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50 �
Kfii‰Èálová váza se Ïlut˘m pruhem leptan˘m
dekorem antick˘ch postav 
(A crystal vase with a yellow strip an etched
decoration of classical figures)
âechy, pravdûpodobnû Harrachov, 20.-30. léta 20.
století, kfii‰Èálové sklo, fasetovû brou‰ené, dva leptané
pásy pokryté lazurou v  barvû topazu, v˘‰ka 27 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

51 �
Kfii‰Èálová váza modfie vrstvená s  dekorem
p‰trosÛ a palem 
(A crystal vase with a blue overlay 
with a decoration of ostriches and palms) 
âechy, Lenora, W. Kralik, 20.-30. léta 20. století,
brou‰en˘ a leptan˘ dekor ve stylu art deco, 
v˘‰ka 20,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

52 �
Zelená irizovaná váza zdobená stfiíbfiitou
sklenûnou nití 
(A green irisated vase decorated with a silver like
glass fibre) 
âechy, Lenora, W. Kralik, pfielom 19. a 20. století,
secesní styl, atypick˘ kuÏelovit˘ tvar se zaoblen˘mi
hranami, v˘‰ka 27 cm, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 6200 aÏ 8000 CZK

53 �
Kfii‰Èálová váza s  ãernou nohou 
(A crystal vase with a black leg) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
váza zdobená leptáním a rytím s  dekorem
plachetnice a ostrova s  palmami, kombinace
kontrastních barev kfii‰Èálové a ãerné – tango styl,
typické pro toto období, v˘‰ka 16,5 cm, 
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

54 �
Rubínová fasetovû brou‰ená váza 
(A ruby faset cut vase)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 30.- 40. léta 
20. století, leptaná znaãka, v˘‰ka 14 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

55 �
Dva svícny z  tyrkysového skla 
(Two candlesticks from the turquoise glass)
âechy, 80. léta 19. století, lisované sklo plasticky
zdobené v  pseudorenesanãním stylu, v˘‰ka 16 cm,   
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

56 �
Brou‰ená karafa z  koufiového skla s  jelenem 
a lovcem 
(A cut decanter from the smoke glass with 
a hunter and a deer)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida), 
20.-30. léta 20. století, art decov˘ styl, fasetovû
brou‰ené sklo s  leptan˘m a zlacen˘m dekorem,
v˘‰ka 23 cm,  
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1800 CZK

57 �
Brou‰ená váza z  medovû hnûdého skla 
(A cut vase from the honey brown glass) 
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 
20. století, fasetovû brou‰ené topazové sklo, 
atypick˘ vûjífiovit˘ tvar, v˘‰ka 18 cm,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

58 �
âervená brou‰ená dóza s víãkem 
(A red cut bowl with a cover) 
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, kfii‰Èálové sklo s  ãervenou lazurou
zdobené probru‰ovan˘m abstraktním dekorem 
ve formû ãar a ãoãek, v˘‰ka 17 cm,   
vyvolávací cena: 890 CZK (37 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

59 �
Skleniãka s  ãervenou lazurou a rytinou mûsta 
(A small glass with the red overlay and engraving
of a town) 
âechy, 2. polovina 19. století, kfii‰Èálové sklo 
s rubínovou lazurou a rytinou, v˘‰ka 11 cm, 
vyvolávací cena: 690 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

60 �
Brou‰ená rÛÏová lahviãka vrstvená bíle a oranÏovû
(A cut rose small botle with white and orange
overlay)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida), 
2. polovina 19. století, lahviãka na ‰Àupací tabák,
brou‰eno abstraktním dekorem, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

61 �
Kfii‰Èálová lahviãka se sklenûn˘mi kvûty 
(A crystal small bottle with glass blossoms) 
âechy, pravdûpodobnû Harrachov, pfielom 
19. a 20. století, lahviãka na ‰Àupací tabák, 
v˘‰ka 9 cm, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

62 �
Sklenûná brou‰ená mísa na stfiíbrné noze 
(A glass cut bowl on a silver leg) 
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida), 
kolem roku 1860, druhorokokov˘ styl, 
kfii‰Èálové sklo vrstvené bíle a modfie, 
malováno zlatem, celková v˘‰ka 18 cm, 
noha Ag 800/1000, celková hmotnost 967 g,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

63 �
Vysoká váza z  rÛÏového skla 
(A height vase from a rose glass) 
âechy, pravdûpodobnû Lenora, W. Kralik, 
pfielom 19. a 20. století, váza zdobena nálepem 
ve tvaru ‰roubovice ze zeleného  uranového skla,
v˘‰ka 57 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
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64 �
Koãiãka na zlaté kouli 
(A cat on a gold ball) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
zlaceno, ãíslo modelu 250, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2400 aÏ 2900 CZK

65 �
Chlapec s  tuãÀákem a krabem 
(A boy with a penguin and a crab)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
ãíslo modelu 84, na podstavci jméno modeléra
Ferdinand Liebermann, znám˘ model jednoho 
z  nejslavnûj‰ích návrháfiÛ Rosenthalu, 
délka 13,2 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (291 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

66 �
Chlapec s  flétnou 
(A boy with a flute) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, ãíslo modelu K 997,
na podstavci jméno modeléra E. Otto, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK

67 �
Velká porcelánová váza malovaná antick˘mi
postavami 
(A big porcelain vase with the painting 
of antique figures)
Nûmecko, Fürstenberg, datováno 1922, váza ve tvaru
antického kráteru, porcelán, plasticky zdobeno,
glazováno, bohatû malováno, zlaceno, znaãeno,
popis: „Fürstenberger Triumphalvase“, v˘‰ka 42 cm,  
vyvolávací cena: 22 000 CZK (917 EUR)
odhad: 28 00 aÏ 35 000 CZK

68 �
LeÏící ‰lechtic s  miskou na sÛl 
(A laying nobleman with a bowl for salt) 
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 2. polovina 
19. století, porcelán, glazováno, malováno, 
ãíslo modelu 2872, pofiadí z  formy 111, 
ãíslo malífie 19, délka 18,5 cm,  
vyvolávací cena: 23 000 CZK (958 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 32 000 CZK

69 �
Stojící nahá dívka z bílého  porcelánu 
(A standing nude female from a white pocelain) 
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt, 
cenûná znaãka Scharzburger, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, signováno na podstavci - modelér Fritz
Rosenberg, znaãeno na dnû, v˘‰ka 43 cm, 
vyvolávací cena: 8900 CZK (371 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

70 �
Talífi plasticky zdoben˘ ovocem a malbou  rÛÏe 
(A plate with a plastic decoration of fruits 
and a painting of a rose)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), znaãka z  let
1924-1934, porcelán, glazováno, malováno, 
zlaceno, prÛmûr 29 cm,  
vyvolávací cena: 3600 CZK (150 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

71 �
Miska na noze malovaná, plasticky zdobená
kvûtinami 
(A bowl on a leg with a painting and a plastic
decoration of flowers)
Nûmecko, Sasko, DráÏìany, Potschappel, pfielom 19.
a 20. století, porcelán, glazováno, malováno, miska
zdobená prolamováním, znaãeno, v˘‰ka 27 cm,
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 5900 CZK (246 EUR)
odhad: 9500 aÏ 12 000 CZK

72 �
Porcelánová váziãka se  Ïlut˘m drakem 
(A small porcelain vase with a yellow dragon) 
Nûmecko, Mí‰eÀ (Meissen), polovina 
20. století,  glazováno, malováno, zlaceno, 
zvonovit˘ tvar, v˘‰ka 9,5 cm,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

73 �
Porcelánová váziãka s  ãerven˘m drakem 
(A small porcelain vase with a red dragon) 
Nûmecko, Mí‰eÀ, polovina 20. století, 
glazováno, malováno, zlaceno, kulovit˘ tvar, 
v˘‰ka 11 cm,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

74 �
Porcelánov˘ králík 
(A porcelain bunny)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 
20.-30. léta 20. století, glazováno, 
znaãeno, ãíslo modelu 510-1, 
jeden z  neãastûji reprodukovan˘ch modelÛ,
v˘‰ka 13,5 cm,  
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

75 �
Porcelánov˘ králíãek 
(A porcelain small bunny)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 60.-70. léta 
20. století, glazováno, znaãeno Rosenthal 
„classic“, v˘‰ka 5 cm,  
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

76 �
Hrníãek s  nápisem: „Für die Hausfrau“ 
(A cup with sign: „Für die Hausfrau“) 
Nûmecko, Berlín, kolem poloviny 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
nápis v  ãeském pfiekladu: „Pro hospodyÀku“
ohraniãen˘ kvûtinami, v˘‰ka 7 cm,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
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77 �
Kleãící nahá dívka z porcelánu 
(A kneeling nude female from a porcelain) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, glazováno, znaãeno umûleckou dílnou
(Kunstabteilung), ãíslo modelu 752/1, modelér
signován na podstavci - Ernst Wenck, v˘‰ka 17 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 9500 aÏ 12 000 CZK

78 �
Koza s  je‰tûrkou 
(A goat with a lizard) 
Nûmecko, Volkstedt-Rudolstadt, Ens, 
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, v˘‰ka 33 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

79 �
Dívka s  kozou 
(A girl with a goat) 
âechy, Duchcov (Royal Dux), 20.-30. léta 
20. století, jemná keramika, glazováno, malováno,
znaãeno na dnû, v˘‰ka 32 cm,    
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

80 �
Velká keramická váza plasticky zdobená 
ka‰tany a rÛÏov˘mi kvûty 
(A big ceramic vase with plastic decoration 
of chestnuts and pink blossoms)
âechy, Duchcov (Royal Dux),  
pfielom 19. a 20. století, secesní styl, 
jemná kamenina, malováno v  barvû bronzu
v duchcovském stylu, znaãeno na dnû rÛÏov˘m
trojúhelníãkem s  písmenem E (Eichler), 
v˘‰ka 52 cm,  
vyvolávací cena: 14 000 CZK (583  EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

81 �
Uãitel hudby s  holãiãkou 
(A teacher of music with a girl) 
Rakousko, VídeÀ, Goldscheider, 
1. tfietina 20. století, jemná keramika, 
glazováno, malováno, v˘‰ka 31 cm,  
vyvolávací cena: 9500 CZK (396 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

82 �
Porcelánov˘ tfiíplamenn˘ svícen  
(A porcelain candlestick for three candles )
Nûmecko, Sasko, Potschappel u DráÏìan, 
plasticky zdobeno kvûtinami, glazováno, 
malováno, znaãeno, svícen sloÏen˘ 
ze dvou ãástí, celková v˘‰ka 27 cm, 
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

83 �
Nahá dáma s  papou‰kem 
(A nude lady with a parrot)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, 
zlaceno, znaãeno, ãíslo modelu 288, 
na podstavci signatura modeléra – 
A. Oppel, v˘‰ka 17,5 cm,  
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

84 �
·álek s  pod‰álkem s  modr˘mi listy 
(A cup and soucer with blue leaves) 
Nûmecko, Mí‰eÀ (Meissen), 
2. polovina 19. století, porcelán, 
plasticky zdobeno dekorem vinné révy, 
glazováno, malováno, v˘‰ka 8 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

85 �
Velk˘ barevn˘ papou‰ek 
(A big coloured parrot)
Nûmecko, Durynsko, Ens, 60. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, znaãeno, 
v˘‰ka 35 cm, 
vyvolávací cena: 5900 CZK (246 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

86 �
·álek s  pod‰álkem s  rÛÏov˘mi a svûtle zelen˘mi
pruhy 
(A cup and soucer with pink and pale green
stripes) 
Nûmecko, Mí‰eÀ (Meissen), 2. polovina 19. století,
porcelán, plasticky zdobeno dekorem pruhÛ,
glazováno, malováno, v˘‰ka 8 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

87 �
Hlava Inda 
(A head of a man from India) 
âechy, Horní Grund u Podmokel, Wilhelm Schiller
a syn, 2. polovina 19. století, keramika hnûdû
malovaná, hlava jako otvírací dóza na tabák, 
znaãeno tlaãenou znaãkou, v˘‰ka 15,5 cm,  
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

88 �
Porcelánov˘ kvûtináã v  kovové montáÏi 
(A porcelain flower pot 
in a metal mounting) 
Francie, pfielom 19. a 20. století, glazováno,
malováno monochromatick˘m tyrkysov˘m 
motivem chlapce a dívky v lese 
(Mary and Gregory), zlaceno, 
osazeno v  mosazné historizující montáÏi 
na lvích tlapách, v˘‰ka 21,5 cm,  
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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95 �
Porcelánov˘ ‰álek s  pod‰álkem, mléãenka,
konviãka, cukfienka na kruhovém tácu 
(A cup and soucer, a milk jug, a tea pot, a sugar
bowl on a round dish) 
âechy, Ostrov u Karlov˘ch VarÛ (Schlackenwerth),
kolem roku 1880, glazováno, malováno
vegetativním dekorem, znaãeno tlaãenou nejstar‰í
znaãkou této továrny, celkem 5 kusÛ, prÛmûr tácu
33 cm, restaurovaná mléãenka,   
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

96 �
Porcelánová tanãící dívka 
(A porcelain dancing female) 
âechy, Slavkov (Schlaggenwald),  
20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
rÛÏov˘ porcelán, glazováno, malováno, 
znaãeno, v˘‰ka 29 cm,  
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

97 �
Váza plasticky zdobená kvûtinami 
(A vase with the plastic decoration of flowers)  
âechy, Royal Dux, do roku 1918, jemná keramika
malováno zelenou a rÛÏovou barvou, znaãeno, 
v˘‰ka 40 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

10

89 �
Socha orla 
(A statue of an eagle)   
âechy, Duchcov (Royal Dux), 
20.-30. léta 20. století, jemná keramika, 
glazováno, malováno, znaãeno, 
na podstavci jméno modeléra, pravdûpodobnû 
Nath Strasia, mimofiádná velikost, 
v˘‰ka 36, ‰ífika 48 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

90 �
Japonská váza s  gej‰ami a ãarodûji  
(Japanese vase with geishas and wizards)
Japonsko, styl satsuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina zdobená pastózními emaily 
a zlacením, atypick˘ tvar, v˘‰ka 44 cm, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (158 EUR)
odhad:  5500 aÏ 7000 CZK

91 �
Nahá dívka s  chrtem 
(A nude female with a greyhound) 
âeskoslovensko, Duchcov (Royal Dux), kolem
poloviny 20. století, porcelán, art decov˘ model,
glazováno, malováno, znaãeno na dnû, v˘‰ka 37 cm,
mírnû restaurováno,   
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK

92 �
Porcelánová polévková mísa s  víkem (terina) 
(A porcelain soup tureen with a lid) 
âechy, Slavkov (Schlaggenwald), tlaãená znaãka 
z  let 1830-1870, plasticky zdobeno vegetativními
dekory, na víku teriny jablko, glazováno, ti‰tûné
obrysy malované dekorem zvífiat a kvûtin, 
v˘‰ka 28 cm, mírnû po‰kozeno,  
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

93 �
Porcelánov˘ svícen na pût svíãek s e dvûma
nah˘mi dûtmi na podstavci 
(A porcelain candlestick for five candles 
with two nude children on a stand) 
Nûmecko (NDR), DráÏìany, Potschappel, 
2. polovina 20. století, plasticky zdobeno dekorem
kvûtin, glazováno, malováno, zlaceno, znaãeno
znaãkou Neapole, v˘‰ka 37 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

94 �
Fajánsová miska s  hlavami andílkÛ 
(A faience bowl with heads of angels)
stfiední Evropa, konec 19. století, pseudobarokní
styl, plasticky zdobeno historizujícími ornamenty,
malováno, délka 34 cm,   
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
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98 �
Miska zdobená ovocem a prolamovan˘m okrajem
(A plate decorated with fruits and pierced edge) 
Nûmecko, Bavorsko, 30.-40. léta 20. století,
porcelán, glazováno, zdobeno ti‰tûn˘m dekorem,
zlaceno, prÛmûr 23 cm, 
vyvolávací cena: 390 CZK (16 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

99 �
Mísa plasticky zdobená kvûtinami a malovaná
záti‰ím s  jablkem a ovocem 
(A dish with a plastic decoration of flowers and
the painting of still life with an apple and fruits)  
âechy, Dalovice (Dalwitz), 50. léta 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, znaãeno
tlaãenou znaãkou  na dnû, délka 29 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

100 �
Mísa plasticky zdobená kvûtinami a malovaná
záti‰ím s  broskví a ovocem 
(A dish with a plastic decoration of flowers 
and the painting of still life with a peach 
and fruits)  
âechy, Dalovice (Dalwitz), 50. léta 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, znaãeno
tlaãenou znaãkou na dnû, délka 29 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

101 �
Kruhov˘ porcelánov˘ tác zdoben˘ ãern˘mi
kvûtinami 
(A round porcelain dish decorated with black
flowers) 
âechy, Klá‰terec n. Ohfií, Thun, 2. polovina 
19. století, glazováno, ti‰tûn˘ dekor kvûtin, 
znaãeno tlaãenou znaãkou „TK“, prÛmûr 39 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

102 �
Japonsk˘ ãajov˘ servis pro ‰est osob 
(A Japanese tea set for six persons)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, 
styl Noritake, porcelán, plasticky zdobeno 
motivem drakÛ, glazováno, malováno pastózními
emaily obrázky gej‰ a ãarodûjÛ, cukfienka, 
mléãenka, konviãka, 6 ‰álkÛ s  pod‰álky, 
6 dezertních talífikÛ, celkem 15 kusÛ, 
v˘born˘ stav,   
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

103 �
Porcelánov˘ talífi s  malbou kvûtiny 
(A porcelain plate with the painting
of a flower) 
âechy, Bfiezová (Pirkenhammer), do roku 1846,
porcelán, glazováno, malováno, zlacené okraje,
znaãeno tlaãenou znaãkou F a R (Fischer 
a Reichenbach), prÛmûr 17,5 cm, 
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK

104 �
Fajánsov˘ talífi malovan˘ kvûty 
(A faience plate painted with blossoms)
pravdûpodobnû Morava, kolem poloviny 19. století,
malováno, vyrobeno v  duchu habánské fajánse,
znaãeno tlaãenou znaãkou, otvor pro zavû‰ení,
prÛmûr 21 cm,  
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

105 �
Modrozlat˘ ‰álek s  pod‰álkem 
(A blue gold cup and soucer) 
âechy, Karlovy Vary, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, ‰álek na ãtyfiech noÏkách se zvednut˘m
uchem, glazováno, leptáno dekorem hrajících si dûtí,
malováno, bohatû zlaceno, v˘‰ka 7,5 cm, 
vyvolávací cena: 990 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

106 �
·álek s  pod‰álkem s ãernou  malbou krajiny 
(A cup and soucer with the black painting 
of a landscape) 
Itálie, Florencie, Ginori, 20.-30. léta 20. století,
vyrobeno v  empirovém stylu, porcelán, glazováno,
malováno, zlaceno, v˘‰ka 7 cm,  
vyvolávací cena: 890 CZK (37 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

107 �
·álek s  pod‰álkem s  dekorem kvûtin 
(A cup and soucer with the decoration of flowers) 
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, plasticky zdobené okraje, glazováno,
zdobeno potiskem, zlaceno, v˘‰ka 5 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

108 �
·álek s  pod‰álkem zlacen˘ s ãernou  malbou kvûtÛ
(A cup and soucer golded with the painting 
of blossoms) 
Nûmecko, Bavorsko, Edelstein, 
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno, 
zlacené okraje, malováno ãern˘m stylizovan˘m
dekorem v  duchu art deco, v˘‰ka 5 cm, 
vyvolávací cena: 690 CZK (29 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

109 �
·álek s  pod‰álkem s ãervenou 
malbou ornamentÛ v  duchu art deco  
(A cup and soucer with the painting 
of red ornaments in the Art Deco style) 
Nûmecko, Bavorsko, Eschenbach, 
20.-30. léta 20. století, porcelán, 
glazováno, malováno, zlaceno, v˘‰ka 5,5 cm, 
vyvolávací cena: 690 CZK (29 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

110 �
·álek s pod‰álkem s  fialovou, 
zelenou a zlatou malbou ornamentÛ 
v  duchu secese 
(A cup and soucer with the painting 
of violet, green and gold ornaments 
in the Art Nouveau style) 
âechy (Rakousko-Uhersko), 
Bor u âeské Lípy, porcelán, 
pfielom 19. a 20. století, glazováno, 
malováno, znaãeno, v˘‰ka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 890 CZK (37 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
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119 �
Talífi s  modrou malbou muÏe a Ïeny pfied domkem
(A plate with the blue painting of a man 
and a woman in front of a small house) 
Holandsko, Delft, manufaktura u „Porcelánové lahve“,
1. tfietina 20. století, fajáns, otvory pro zavû‰ení, znaãeno,
signováno v  malbû  „Naar. Blommers.“, prÛmûr 29 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

120 �
Ind na slonovi 
(An Indian on an elephant)
âechy, Duchcov (Royal Dux), kolem poloviny 
20. století, porcelán, glazováno, malováno
bronzov˘mi barvami v  duchcovském stylu, 
znám˘ atraktivní model, v˘‰ka 33 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

121 �
Mísa na noÏkách s  prolamovan˘mi okraji
plasticky zdobená a malovaná kvûtinami 
(A bowl on small legs with holes in border,
plastic decoration and painting of flowers)
Nûmecko, DráÏìany, Potschappel, pfielom 19. a 20.
století, dráÏìansk˘ styl, porcelán, bohatû plasticky
zdoben˘, obtíÏnû zhotoviteln˘ model,
malováno, znaãeno, délka 34 cm,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

122 �
RÛÏov˘ papou‰ek 
(A rose parrot)
âechy, Slavkov, Schlaggenwald, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, rÛÏov˘ porcelán, glazováno,
znaãeno, v˘‰ka 12 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (80 EUR)
Odhad: 2000 aÏ 2900 CZK
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111 �
Pták sedící na vûtvi 
(A bird sitting on a small branch) 
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno, glazováno, na podstavci znaãka
modeléra „F. Heidenreich“, ãíslo modelu 1647,
v˘‰ka 15 cm,  
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

112 �
Vrabec sedící na vûtviãce  
(A sparrow sitting on a small branch)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, znaãeno, 
ãíslo modelu 97a, v˘‰ka 10,5 cm, 
mírnû restaurováno, 
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

113 �
Nahá dívka stojící na kouli 
(A nude female standing on a ball) 
Nûmecko, Bavorsko, Hutschenreuther, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
zlaceno, signatura modeléra vespod na podstavci,
„K. Tutter“, znaãeno, v˘‰ka 28 cm, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (158 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

114 �
Stojící bíl˘ holub 
(A standing white pigeon) 
Nûmecko, Bavorsko, Heidrich a Company,  
20.-30. léta 20. století, styl art deco, porcelán,
glazováno, zlaceno, znaãeno, v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5300 aÏ 6500 CZK

115 �
Dvû hrdliãky 
(Two turtle-doves)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, signováno 
na podstavci „F. Heidenreich“, ãíslo modelu 1591,
znaãeno, déka 31 cm, 
vyvolávací cena: 6700 CZK (279 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

116 �
Mal˘ porcelánov˘ kalamáfi 
(A small porcelain inkstand) 
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, zdobeno kvûtinov˘m mí‰eÀsk˘m
dekorem, tlaãená znaãka druhé mí‰eÀské porcelánky,
malováno v  DráÏìanech, celkem 3 kusy, dvû dózy na
inkoust s  víãkem, podstavec, délka podstavce 16 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

117 �
Velk˘ keramick˘ talífi zdoben˘ malbou kvûtin 
(A big ceramic plate decorated 
with the paintig of flowers)
pravdûpodobnû Maìarsko, 2. polovina 19. století,
fajáns, malováno dekorem manufaktury Zsolnay,
znaãeno tlaãenou znaãkou „Df“, 
úprava pro zavû‰ení, prÛmûr 45,5 cm, 
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

118 �
Porcelánová mísa na noze se ‰esti talífiky 
(A porcelain dish on a leg with six plates) 
Anglie, Shelton, John Randall, datová znaãka 1876,
prolamované okraje, glazováno, malováno
kvûtinov˘m dekorem s  tyrkysov˘mi okraji ve stylu
Sévres, zlaceno, celkem 7 kusÛ, prÛmûr talífikÛ 
23 cm, v˘‰ka mísy 13 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

111
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123 �
Míska a víãko s  plastickou dekorací ruky 
(A bowl and a cover with the plastic decoration
of a hand)
âechy,  Lesov (Lessau), Schürer a Smidt, konec 
19. století, porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
malováno, znaãeno tlaãenou znaãkou, délka 14 cm,
mírnû po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 800 CZK (35 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1300 CZK

124 �
Porcelánová secesní dívãí hlava 
(A porcelain Art Nouveau female head) 
âechy, pfielom 19. a 20. století, dóza na tabák,
glazováno, malováno, v˘‰ka 20 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3400 aÏ 4200 CZK

125 �
RÛÏová kachniãka 
(A rose duck)
âechy, Slavkov, Schlaggenwald, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, rÛÏov˘ porcelán, 
glazováno, malováno stfiíbrem, znaãeno, v˘‰ka 8 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (55 EUR)
Odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

126 �
·lechtic a ‰lechtiãna pod stromem 
(A nobleman and a lady under a tree) 
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, 
galantní rokokov˘ pár, porcelán, 
glazováno, malováno, znaãeno,
ãíslo modelu 507 – návrh z  18. století, 
pofiadí z  formy 72, ãíslo malífie 20, 
v˘‰ka 33 cm, délka 24 cm, 
po‰kozeno, nerestaurováno,    
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1625 EUR) 
odhad: 45 000 aÏ 55 000 CZK

127 �
Polonahá dívka s  labutí 
a andílkem 
(A half nude female 
with a swan and an angel) 
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, 
Léda s  labutí, porcelán, glazováno, 
malováno, znaãeno, ãíslo modelu 433 – návrh 
z  18. století, pofiadí z  formy 115, 
ãíslo malífie 33, v˘‰ka 18 cm, délka 12 cm,
po‰kozeno, nerestaurováno,    
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1458 EUR) 
odhad: 39 000 aÏ 45 000 CZK

128 �
Keramická váza s  úzk˘m hrdlem malovaná
kvûtinami 
(A ceramic vase with a narrow neck painted 
with flowers) 
Maìarsko, pfielom 19. a 20. století, bíle glazovaná váza
malovaná kvûtinami ve stylu Zsolnaye, v˘‰ka 36,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad:. 2500 aÏ 3000 CZK

129 �
Dva opilí fauni 
(Two drunk fauns) 
Nûmecko, Rosenthal, 20. léta 20. století, porcelán,
malováno pod glazurou, signováno na podstavci 
„A. Caasmann“, ãíslo modelu K 174, znaãeno,
sbûratelsky cenûná figura, v˘‰ka 25 cm,  
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

130 �
Miska s  rybami a krabem 
(A bowl with fishes and a crab)
Dánsko, KodaÀ (Copenhagen), Bing a Grondahl, 60.-
80. léta 20. století, porcelán, plasticky zdobeno, malováno
pod glazurou v kodaÀském stylu, prÛmûr 23 cm,      
vyvolávací cena: 4200 CZK (175 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

131 �
Oválná miska plasticky zdobená dûtmi a oveãkou
(An oval dish with a plastic decoration 
of children and a sheep)
Itálie, pfielom 19. a 20. století, fajáns, malováno,
zhotoveno v renesanãním stylu v˘robkÛ z  Urbina 
a Faenzy, délka 30 cm,   
vyvolávací cena: 6200 CZK (258 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

132 �
·álek s pod‰álkem s  malbou jelena bojujícího se psy
(A cup and soucer with the paintings 
of a deer fighting with dogs)
Nûmecko, Mí‰eÀ (Meissen), 1. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, zdobeno dvûma
miniaturami na hrníãku a pod‰álku, v˘‰ka 7,5 cm,   
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

133 �
·álek s pod‰álkem se zelenou a zlatou malbou 
(A cup and soucer with the green and gold paintings)
Rakousko, VídeÀ, 1. polovina 19. století, datová
znaãka 1828, biedermeierovsk˘ styl,  porcelán,
glazováno, malováno, zlaceno, v˘‰ka 9 cm,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

134 �
Mléãenka se zelenou a zlatou malbou 
(A milk pot with the green and gold paintings)
Rakousko, VídeÀ, 1. polovina 19. století, po roce
1827, biedermeierovsk˘ styl,  porcelán, glazováno,
malováno, zlaceno, v˘‰ka 15 cm,   
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

135 �
Malá so‰ka dámy v  ‰atech 
(A small statue of a lady in a dress) 
âechy, Slavkov (Schlaggenwald), 1. polovina 20. století,
biedermeirovsk˘ styl, porcelán, glazováno, malováno,
znaãeno tlaãenou znaãkou, v˘‰ka 5 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

136 �
Porcelánov˘ kalamáfi se psem 
(A porcelain ink stand with a dog) 
âechy, Klá‰terec, Thun, 2. polovina 19. století,
glazováno, plasticky zdobeno kvûtinov˘m dekorem 
a so‰kou psa, bohatû malováno, zlaceno, délka 33 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

137 �
Velká stojící nahá dívka z  bílého porcelánu 
(A big standing nude female from a white porcelain)
Nûmecko, Rosenthal, 40. léta 20. století, biskvit,
signováno na podstavci E. Klimsch, umûlecké dílny
Rosenthalu - Kunstabteilung, omezená série, v˘‰ka 70 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
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138 �
Zlat˘ prsten se dvûma diamanty a safírem 
(A gold ring with two diamonds and sapphire) 
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století,
osazeno dvûma diamanty o celkové hmotnosti 
0,1 ct a safírem, Ïluté Au 585/1000, 
celková hmotnost 5,90 g,  
vyvolávací cena: 10 500 CZK (438 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

139 �
Zlat˘ prsten se Ïlut˘m diamantem a dvûma rubíny 
(A gold ring with a yellow diamond and two rubies)
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století, diamant
citrónové barvy o hmotnosti 0,2 ct, Ïluté Au 585/1000,
celková hmotnost 2,32 g,     
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK

140 �
Platinové dámské náramkové hodinky 
(A platinum lady wrist watch)  
·v˘carsko, General Watch Company, 20.-30. léta
20. století, kvalitní stroj, 17 kamenÛ, plá‰È zdoben
diamanty o celkové hmotnosti asi 0,4 ct, osazeno 
v  platinû, znaãeno rakousk˘m puncem, látkov˘ pásek,
Pt 950/1000, celková hmotnost 12,30 g, funkãní stav, 
vyvolávací cena: 22 000 CZK (917 EUR) 
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

141 �
Hodiny na zeì v  dfievûné krabici 
(A clock on a wall in a wooden case) 
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, smaltovan˘
ãíselník s  fiímsk˘mi ãíslicemi, dvû mosazná závaÏí,
pÛlové bití, kyvadlo kombinace mosazi a dfieva,
krabice ze tfií stran prosklená, bohatû vyfiezávaná 
v  pseudorenesanãním stylu, celková v˘‰ka 109 cm,
funkãní stav,  
vyvolávací cena: 10 500 CZK (437 EUR) 
odhad: 12 500 aÏ 16 000 CZK

142 �
Stfiíbrn˘ vûneãek v  etuji 
(A silver small wreath in a box) 
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
vûneãek tvofien˘ listy a ma‰lí, ma‰le zlacená, 
vyryta data 9. 3. 1909-1934, zfiejmû ku pfiíleÏitosti
25. narozenin, iniciály EK, Ag 800/1000, 
celková hmotnost 68,0 g,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

143 �
Prsten s  bíl˘mi kameny 
(A ring with white stones) 
Kanada, 70. léta 20. století, dláÏdûno drobn˘mi
bíl˘mi kameny s  diamantov˘m leskem sestaven˘mi
do podoby tfií kvûtÛ, kombinace bílého a Ïlutého
zlata, Au 585/1000, hmotnost 3,66 g,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

144 �
Náhrdelník z  bílého zlata s  diamantem, 
safíry a perliãkami 
(A necklace with a diamond, sapphirs and pearls) 
Severní Amerika, polovina 20. století, art decov˘
styl, tvar závûsu - ‰estiúhelník, bohatû zdobeno
prolamováním, osazeno diamantem o hmotnosti
0,05 ct, dvûma pfiírodními kameny v  barvû safíru 
a 4 perliãkami, Au 410/1000, hmotnost 4,80 g, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

145 �
Zlat˘ prsten se Ïlutohnûd˘m kamenem 
(A gold ring with yellow brown stone) 
stfiední Evropa, 60.-70. léta 20. století, kámen
kosoãtvereãného tvaru, kfiemen, Ïluté Au 585/1000,
hmotnost 6,94 g,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

146 �
Platinová broÏ oválného tvaru s  diamanty 
(A platinum oval shape brooch with diamonds)  
stfiední Evropa, 20.-30 léta 20. století, 
zdobeno profiezáváním, centrální briliant 
o hmotnosti 0,6 ct, dláÏdûno drobn˘mi diamanty 
o hmotnosti 0,01-0,05, celkem diamanty asi 3,6 ct,
Pt 950/1000, hmotnost 11,80 g, odborn˘ posudek
Puncovního úfiadu,  
vyvolávací cena: 80 000 CZK (3333 EUR)
odhad: 90 000 aÏ 110 000 CZK

147 �
Stfiíbrné kapesní hodinky Omega 
(A silver pocket watch Omega)
·v˘carsko, poãátek 20. století, dvouplá‰Èové
hodinky, ãíselník s  arabsk˘mi ãíslicemi se znaãkou,
ãíslovan˘ znaãen˘ stroj, ãíslovan˘ znaãen˘ plá‰È,
puncováno rakousko-uhersk˘m puncem, 
Ag 800/1000, prÛmûr plá‰tû 5 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

148 �
Oválná broÏ s  mozaikou Colosea 
(An oval brooch with a mosaic of Coloseum) 
Itálie, tak zvaná „fiímská mozaika“, polovina 
19. století, stfiíbrná obruba, v  ní osazen kámen 
s  ãásteãkami pyritu dláÏdûn˘ kamennou mikro
mozaikou, Ag 900/1000, délka 4 cm,    
vyvolávací cena: 6000 CZK (250  EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK 

IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
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160 �
Dfievûné konzolové hodiny 
s  velk˘m bíl˘m ãíselníkem 
(A wooden bracket clock with a big white dial)
·v˘carsko, R a Berne, vzadu datováno 1807,
biedermeierovsk˘ styl, malované a zlacené pouzdro,
snímatelná horní ãást, bicí pÛlov˘ stroj, ciferník 
s  fiímsk˘mi i arabsk˘mi ãíslicemi, chybí kyvadlo,
v˘‰ka 58 cm, 
vyvolávací cena: 23 000 CZK (958 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

161 �
Stfiíbrn˘ ãlánkov˘ náramek 
(A silver link bracelet)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
duté stfiíbro, ãlánky tvarovány do hran a plo‰ek,
zdobeno rytím, Ag 900/1000, hmotnost 20,5 g,   
vyvolávací cena: 750 CZK (31 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

162 �
Hodiny na zeì zdobené perletí 
(A clock on a wall decorated with mother of pearl)
Francie, 2. polovina 19. století, kamenn˘ ciferník 
s  fiímsk˘mi ãíslicemi v  kartu‰ích, okolo ciferníku intarzie
z  perleti, bicí pÛlov˘ stroj, kyvadlo, klíã, v˘‰ka 63 cm, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

149 �
Bohat˘ granátov˘ náhrdelník 
(A rich garnet necklace) 
âechy, pfielom 19. a 20. století, secesní styl,
kombinace ãesk˘ch a indick˘ch granátÛ (almadinÛ),
osazeno v  tombaku, nepÛvodní ovûsek, zlat˘ fietízek
Au 585/1000, celková hmotnost 12,5 g, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

150 �
Granátov˘ náramek 
(A garnet bracelet) 
âechy, 2. polovina 19. století, ãeské granáty 
osazené v  tombaku, dvoufiad˘ náramek s  roz‰ífiením
ve tvaru kvûtu, celková hmotnost 20,4 g, 
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

151 �
Stfiíbrná lahviãka na parfém 
(A silver small bottle for a parfume)
âechy, 20.-30. léta 20. století, 
styl art deco, ãerven˘ celuloidov˘ 
uzávûr se stfiapcem, Ag 900/1000, 
celková hmotnost 20,4 g,  
vyvolávací cena: 890 CZK (37 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

152 �
Vyznamenání ze zlata 
(A medal from a gold) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 
19. století, „LeopoldÛv fiád“, 
zdobeno ãerven˘m a bíl˘m emailem, 
Au 585/1000, hmotnost 8,94 g,   
vyvolávací cena: 3300 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

153 �
Náhrdelník z  ãerven˘ch kulat˘ch  korálÛ 
(A necklace from a round red corals) 
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, 
uzávûr Au 585/1000, 
celková hmotnost 55,40 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

154 �
BroÏ z  ãerven˘ch kulat˘ch  korálÛ 
(A brooch from a round red corals) 
Rakousko-Uhersko, 
poãátek 20. století, 
zlacené Ag 800/1000, 
celková hmotnost 8,20 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

155 �
Zlat˘ fietûz k  hodinkám s  ametystem 
(A gold chain to a pocket watch 
with an amethyst)
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století, 
ametyst ve formû peãetítka, Au 585/1000, 
celková hmotnost 35,40 g, 
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

156 �
Prsten s  ametystem 
(A ring with an amethyst)
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století,
zdobeno rytím, ametyst s  obdélníkov˘m v˘brusem,
Au 585/1000 celková hmotnost 6,88 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

157 �
Náramek s  diamanty a rubíny 
(A bracelet with diamonds and rubies) 
Rakousko, 1. polovina 20. století, drobné diamanty
celkem asi 0,4 ct, drobné rubíny celkem asi 0,25 ct,
bílé Au 750/1000, celková hmotnost 24,42 g,   
vyvolávací cena: 19 000 CZK (792 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

158 �
Zlat˘ prsten s drobn˘mi diamanty osazen˘mi 
ve tvaru kvûtu 
(A gold ring with small diamonds put together 
in the shape of blossom)  
USA, kolem poloviny 20. století, 
Ïluté Au 416/1000 (10 kt), hmotnost 2,40 g,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

159 �
Zlat˘ závûs ve tvaru ryby 
(A gold pendant in the shape of a fish)  
jiÏní Evropa, kolem poloviny 20. století, 
sloÏeno z  pohybliv˘ch souãástí, zdobeno rytím, 
v  oãích ryby osazeny korály, Ïluté Au 585/1000,
hmotnost 6,70 g, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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163 �
Zlat˘ prsten s  fialov˘m kamenem 
(A gold ring with a violet stone) 
Rusko, polovina 20. století, fialov˘ korund osazen˘
ve Ïlutém zlatû, Au 585/1000, hmotnost 5,62 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK 

164 �
Granátov˘ náhrdelník s  hvûzdami a ovûsky 
ve tvaru hroznÛ 
(A garnet necklace with stars and pendants 
in the shape of grapes) 
âechy, 2. polovina 19. století, tombak, 
osazeno ãesk˘mi granáty, hmotnost 26,4 g,  
vyvolávací cena: 18 000 CZK  (750 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

165 �
Zlat˘ art decov˘ závûs s rubínem na fietízku 
(A gold Art Deco pendant with a ruby 
on a chain) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, ãerven˘ korund 
s  atypick˘m hranat˘m v˘brusem, Au 585/1000,
hmotnost 3,68 g, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3900 aÏ 4800 CZK

166 �
Náu‰nice s  granáty a perliãkami 
(Earrings with garnets and pearls)
Rakousko-Uhersko, 
2. polovina 19. století, druhorokokov˘ styl, 
velká routa z  ãeského granátu obklopená 
fiiãními perliãkami, Au 585/1000, 
hmotnost 3,24 g,  
vyvolávací cena: 4900 CZK (204 EUR)
odhad: 5600 aÏ 7000 CZK

167 �
Zlat˘ prsten s  jedním diamantem 
(A gold ring with one diamond) 
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, 
osazen˘ briliant o hmotnosti 0,25 ct, 
Ïluté Au 585/1000, 
celková hmotnost 6,52 g, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

168 �
Zlat˘ náhrdelník s modr˘m safírem  
(A gold necklace with a blue sapphire) 
âechy, 20. léta 20. století, zhotoveno ve stylu
návrháfiky Marie Kfiivánkové, bohatû zdobeno
filigránem a granulací, osazeno modr˘m korundem
ve tvaru kapky a mal˘m leukosafírem, 
Au 585/1000, hmotnost 5,40 g,  
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

169 �
Náu‰nice se safíry a diamanty 
(Earrings with sapphires and diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
dva centrální pfiírodní safíry celkem o hmotnosti 
0,4 ct, kolem diamantové routy celkem 0,35 ct,
Au 585/1000, hrubá hmotnost 3,70 g,    
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

170 �
Art decov˘ prsten z  bílého zlata s  diamantem 
(An Art deco ring from a white gold with
diamonds) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, obdélníkov˘ tvar,
zdobeno profiezáváním, dláÏdûno drobn˘mi
diamanty, celkem asi 0,1 ct, Au 585/1000,
hmotnost 1,70 g, kvalitní originální provedení, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

171 �
Zlaté kapesní hodinky 
(A gold pocket watch) 
·v˘carsko, Chronometre Corgemont Watch, 
poãátek 20. století, dvouplá‰Èové hodinky, 
zlat˘ vnûj‰í plá‰È, hodinov˘ stroj s  15 kameny,
ãíslováno 26750, ciferník s arabsk˘mi ãíslicemi,
hmotnost 64,8 g, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

172 �
Zlat˘ prsten se svûtle modr˘m kamenem 
(A gold ring with a pale blue stone) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, osazen modr˘ korund
v  barvû akvamarínu, Au 585/1000, hmotnost 1,7 g,   
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

173 �
Zlat˘ prsten s tmavû modr˘m kamenem 
(A gold ring with a dark blue stone) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, osazen modr˘ korund
v  barvû safíru, Au 585/1000, hmotnost 2,31 g,   
vyvolávací cena: 1600 CZK (67 EUR)
odhad: 1900 aÏ 2400 CZK

174 �
Zlaté manÏetové knoflíãky 
(Gold cuff buttons)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno ryt˘mi
iniciálami RP, Au 585/1000, hmotnost 5,11 g,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

175 �
Vûtviãka korálu jako závûs 
(A small branch of a coral as a pendant)
Itálie, 2. polovina 20. století, korál na zlaceném
ou‰ku, celková hmotnost 3,11 g,  
vyvolávací cena: 500 CZK (21 EUR)
odhad: 650 aÏ 800 CZK

163

165

167

169

170

172

173

174

175



17

Následující poloÏky ãíslo 176-180 
jsou draÏeny ve prospûch 
„Stfiediska rané péãe SPRP Praha“, 
Trojická 2, 128 00 Praha 2. 
Stfiedisko poskytuje terénní sluÏby, 
tedy podporu a pomoc rodinám, 
ve kter˘ch vyrÛstá dítû raného 
vûku se zrakov˘m a kombinovan˘m postiÏením.
Cílem je umoÏnit rodinû vychovávat dítû 
v  jeho pfiirozeném prostfiedí a Ïít bûÏn˘ Ïivot. 
SluÏby jsou poskytovány v  souladu 
se standardy MPSV.   

176 �
BroÏ se Snûhurkou 
(A brooch with Snow-White) 
pravdûpodobnû Nûmecko, 50. léta 20. století,
celuloidová broÏ s  kovov˘m zapínáním, 
kruhov˘ tvar, prÛmûr 5 cm, 
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR) 
odhad: 100 aÏ 150 CZK

177 �
BroÏ se sklenûnou kvûtinovou mozaikou 
(A brooch with glass flower shaped mosaic) 
Itálie, Benátky, poãátek 20. století, tak zvaná
„benátská mozaika“ osazená ve stfiíbfiené mosazi,
znaãno Made in Italy, ováln˘ tvar, délka 2 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR) 
odhad: 320 aÏ 400 CZK

178 �
Stfiíbrné kle‰tiãky na cukr 
(A silver pincers for sugar)
âechy, 20.-30. léta 20. století, 
ãeskoslovensk˘ punc, Ag 800/1000, 
hmotnost 40,1 g,  
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

179 �
Stfiíbrná pudfienka 
(A silver powder case)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno rytím
abstraktním dekorem a kvûtinami, uvnitfi zrcátko,
funkãní stav, prÛmûr 9,5 cm, hmotnost 154,0 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR) 
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

180 �
Stfiíbrn˘ náramek 
(A silver bracelet) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
plasticky zdobeno, rytiny s vegetativními motivy, 
Ag 800/1000, hmotnost 37,5 g, 
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR) 
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

176

177

179

180



187 �
Váchal, Josef  (1884-
MuÏ dívající se z  okna 
(A man watching out of a window) 
barevn˘ dfievofiez, 11,5x5,5 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, znaãeno vlevo dole 
na desce, nápis: „Ex libris Jindra Imlauf“, 
Váchal byl Ïákem Al. Kalvody, proslul jako
vynikající grafik a ilustrátor, vytvofiil si svébytnou
techniku barevného dfievofiezu, byl fascinován
mystick˘mi stra‰ideln˘mi námûty, autor oblíben˘
mezi sbûrateli,  
vyvolávací cena: 1990 CZK (83 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

188 �
Váchal, Josef  (1884-
Svûtec mezi zvífiaty 
(A holly man among animals) 
barevn˘ dfievofiez, 15x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce
iniciálami, nápis: „Ex libris Ing. Dr. Stanislav
Knorr“, Váchal byl Ïákem Al. Kalvody, proslul 
jako vynikající grafik a ilustrátor, vytvofiil si
svébytnou techniku barevného dfievofiezu, byl
fascinován mystick˘mi stra‰ideln˘mi námûty, 
autor oblíben˘ mezi sbûrateli,  
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

18

181 �
Kupka, Franti‰ek (1871-1957)
¤eãtí bohové 
(The Grec Gods)
barevná litografie, rozmûr listu 25x20 cm, 
rámováno pod sklem, znaãeno vpravo dole na desce,
list z ãasopisu L´Assiette au beurre z  roku 1904, 
na druhé stranû vyobrazení  ãerno‰ského boha
rovnûÏ od F. Kupky, ze satirického cyklu
NáboÏenství, autor studoval na AVU u profesora
Sequense, potom na akademii ve Vídni, 
od roku 1896 Ïil v  PafiíÏi, spolu s  Muchou  
svûtovû nejznámûj‰m ãesk˘m malífiem,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

182 �
Lada, Josef  (1887-1957) 
Andûl a ãert (An angel and a devil) 
barevná litografie, 16x12,5 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno na desce 
vpravo dole, datováno 1918, název litografie 
„Nebe nebo peklo“ Lada se vyuãil knihafiem,
studoval na UMPRUM v  Praze, pÛsobil jako
ilustrátor, karikaturista a malífi, jeho malby se staly
brzy tak populární, Ïe se zaãaly objevovat i na
po‰tovních pohledech, ilustroval mimo jiné Ha‰kova
·vejka a fiadu knih pro dûti, sám napsal a ilustroval
celou fiadu dûtsk˘ch knih napfiíklad: O Mike‰ovi, 
O chytré kmotfie li‰ce, Bubáci a hastrmani….     
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

183 �
Warhol, Andy (1928-1987) 
Marilyn Monroe 
serigrafie, 91x91cm, rámováno pod sklem, 
vzadu razítko, cenûná série Sunday B. Morning,
Warhol narozen˘ v  USA rodiãÛm slovenského
pÛvodu je povaÏován za klíãovou postavu
amerického pop artu,  
vyvolávací cena: 9900 CZK (412 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

184 �
Anonym 
Loìky 
(Small boats)
barevná litografie, 11x41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole neãitelnû, datováno 1965,
ãesk˘ malífi 2. poloviny 20. století, 
malováno ve stylu Jana Zrzavého,    
vyvolávací cena: 300 CZK (13 EUR)
odhad: 650 aÏ 800 CZK

185 �
Dali, Salvador (1904-1989)  
Záti‰í s  langustami a královnou 
(A still life with lobsters and a queen) 
barevná litografie na ruãním papíru, 
48x57 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, 
vlevo pofiadí z  desky 113/195,  
pod litografií rytina na stejném papífie, 
biskup s  velkou lÏící, litografie z roku 1971,   
vyvolávací cena: 14 000 CZK (583 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

186 �
Kováfi, Vladimír (1899-
Sedící muÏ s  doutníkem 
(A sitting man with a cigar)
suchá jehla, 30x26cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
datováno 1923, znaãeno vpravo dole na desce, 
autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Nechleby a ·vabinského 
a pozdûji v PafiíÏi, grafik a malífi,  
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA 
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
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189 �
Holan, Karel (1893-
Pohled na Hradãany v zimû 
(A view of Hradãany in Prague in winter)
barevná litografie, 35x50 cm, 
rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, 
datováno 1950, autor studoval 
na praÏské akademii u profesora Pirnera, 
v˘znamn˘ malífi krajináfi i figuralista, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

190 �
Kállay, Du‰an (1948- 
MuÏská hlava s  hmyzem 
(A male head with insects)
lept na papífie, 62x49 cm, 
rámováno v  paspartû pod sklem, signováno vpravo
dole, popis: „Poku‰ení Carola Line‰e“, 
autor patfií k  nejznámûj‰ím souãasn˘m 
slovensk˘m grafikÛm,  
vyvolávací cena: 2300 CZK (96 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK

191 �
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Sedící nahá dívka 
(A sitting nude female) 
lept na papífie, 15x15 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce, 
Ïák praÏské akademie u profesora Pirnera, 
od roku 1904 Ïil v  PafiíÏi, mnoho cestoval 
zvlá‰tû po Asii, pozdûji pÛsobil v  Praze jako 
vysoko‰kolsk˘ profesor, malífi a vynikající grafik,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

192 �
Anonym 
Historická mapa mûsta Athén 
(A historical map of the city Athens) 
mûdirytina, 28,5x40 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, Rakousko-Uhersko, 1. polovina 
20. století,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

193 �
Anonym 
·kolní  plakát s  renesanãním mûstem 
(A school poster with a Renaissance town) 
barevná zinkografie, 59x81 cm, rámováno 
pod sklem, Rakousko-Uhersko, 
pfielom 19. a 20. století,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

194 �
Anonym 
·kolní plakát s mûstem Jerusalem 
(A school poster with the town Jerusalem) 
barevná zinkografie, 55x78 cm, rámováno 
pod sklem, Rakousko-Uhersko, 
pfielom 19. a 20. století,  
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

195 �
Orlik, Emil (1870-1932)
Dívka dívající se na mûsteãko 
(A female looking at a town)
barevná litografie, 16,5x11 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1897, 
znaãeno vpravo dole na desce, 
vpravo dole nûmecké razítko, 
autor vystudoval  mnichovskou akademii, 
zpoãátku maloval ve stylu vídeÀské secese 
pozdûji impresionista, byl profesorem 
na berlínské umûlecké prÛmyslové ‰kole,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

196 �
Engelmüller, Ferdinand (1867-1924)
Milenci na poli na Bílé Hofie v  Praze 
(Couple on field on the White Mountain 
in Prague)
litografie, 21x30 cm, rámováno pod sklem, 
znaãeno vpravo dole na desce, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na praÏské akademii u profesora Julia Mafiáka, 
malífi krajináfi, mezi Engelmüllerovy Ïáky patfií 
O. Nejedl˘, J. ·etelík,….   
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

197 �
Obrovsk˘, Jakub (1882-  
Stojící polonahá dívka 
(A standing half nude female)
litografie, 33x25 cm, rámováno pod sklem, 
znaãeno vlevo dole na desce, 
datováno 1916, ãestn˘ diplom 
„Jednoty umûlcÛ v˘tvarn˘ch v  Praze“ 
pro Otu Bubeníãka podepsan˘ 
pfiedsedou malífiem J. Malínsk˘m 
a jednatelem malífiem Jaro Procházkou, 
jedin˘ originální exempláfi,
J. Obrovsk˘ studoval 
na praÏské akademii u profesora Pirnera, 
byl vynikajícím malífiem figuralistou 
a sochafiem, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

198 �
Sedláãek, Vojtûch (1892-  
SklizeÀ obilí 
(A harvest of corn)
barevná litografie, 21x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, Ïák profesorÛ
Preislera a ·vabinského na praÏské AVU, 
malífi a grafik, zobrazoval ãeskou vesnici, 
vytvofiil si svébytn˘ styl, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK
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205 �
·vabinsk˘, Max (1873-1962)  
Satyr na setkání BohÛ 
(Satir on a meeting of gods) 
litografie, 27x20 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole 
na desce, datováno 1938, autor studoval 
na AVU u profesora Pirnera, 
pfiispûl velkou mûrou k rozvoji ãeské grafiky,
profesorem AVU, malífi, ilustrátor, 
grafik, cel˘ Ïivot na umûleckém v˘sluní,      
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

206 �
·vabinsk˘, Max (1873-1962)  
Nahá sedící Ïena zezadu 
(A nude sitting female 
from the back side)
litografie, 24x17 cm, 
rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, 
datováno 1931, autor studoval 
na AVU u profesora Pirnera, 
pfiispûl velkou mûrou k rozvoji ãeské grafiky,
profesorem AVU, malífi, ilustrátor, 
grafik, cel˘ Ïivot na umûleckém v˘sluní,      
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

28

199 �
Braunerová, Zdenka (1858-1934) 
DÛm „U Zlaté studnû“ v  Praze 
(The house “At Gold Well“ in Prague)
litografie, 37x26 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno,  
signováno vpravo dole, 
popis vlevo dole, autorka studovala 
u malífiÛ S. Pinkase a A. Chittusiho, 
pozdûji ve Francii ovlivnûna krajináfii 
barbinzonské ‰koly, po návratu domÛ 
zobrazuje  praÏská zákoutí formou maleb, 
kreseb a grafik, st˘ká se s v˘znamn˘mi umûlci 
své doby napfi. s  francouzsk˘m 
sochafiem  Augustem Rodinem,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

200 �
Chramosta, Cyril  (1908- 
Taãící dívka a ìábel 
A dancing female and a devil)
barevná litografie, 38x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
vlevo datováno PF 1966, autor studoval malífiství 
u profesora O. BlaÏíãka, rád zobrazoval rodnou
krajinu JiÏních âech, znám˘ grafik a malífi,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

201 �
Grus, Jaroslav (1891- 
Rybáfii s loìkami na rybníku 
(Fishermen with boats on a pond) 
barevná litografie, 30x40 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vlevo dole, vpravo dole 
pofiadí z desky 177/500, 
autor byl Ïákem praÏské akademie 
u profesora Schwaigera, 
malífi a grafik krajináfi, vytvofiil si zcela 
svébytn˘ styl, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

202 �
Lhoták, Kamil (1912-1990) 
MuÏ v  klobouku v  ru‰né ulici
(A man with a hat in a busy road) 
lept na papífie, 14x9 cm, 
rámováno pod sklem paspartováno, 
signováno vpravo dole, 
v grafice nápis „Jifií Koláfi, Tfii básnû“, 
vlevo pofiadí z desky 10/10, 
vzadu pozÛstalostní razítko K. Lhotáka, 
autor studoval na filosofické fakultû  
Karlovy university v  Praze, 
inspiroval se malbou J. ·ímy 
a B. Kubi‰ty, vytváfiel reklamní kresby, 
rád zobrazoval poãátky moderní techniky,
mezinárodnû uznávan˘ ilustrátor, 
sbíran˘ autor,    
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7200 CZK

203 �
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Sedící nahá dívka se dÏbány 
(A sitting nude female with jugs) 
lept na papífie, 24x17,5 cm, 
rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, 
znaãeno vlevo dole na desce, 
Ïák praÏské akademie 
u profesora Pirnera, od roku 1904 
Ïil v  PafiíÏi, mnoho cestoval, 
zvlá‰tû po Asii, pozdûji pÛsobil 
v  Praze jako vysoko‰kolsk˘ profesor, 
malífi a vynikající grafik,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

204 �
·vabinsk˘, Max (1873-1962)  
Nahá dívka sedící v kfiesle 
(A nude female sitting 
in the armchair) 
litografie, 19x13 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU u profesora Pirnera, 
pfiispûl velkou mûrou k rozvoji ãeské grafiky,
profesorem AVU, malífi, ilustrátor, 
grafik, cel˘ Ïivot na umûleckém v˘sluní,      
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
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207 �
Vûtrovsk˘, Josef  (1897-1944)
Portrét leÏící nahé dívky 
(A portrait of a laying nude female) 
ãernobílá fotografie z  originální desky, 48 x 35 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem 
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty, 
mimofiádnû velk˘ formát,
vyvolávací cena: 9900 CZK (413 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

208 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící nahá dívka 
se zdviÏen˘ma rukama 
(A standing nude female with hands up)
ãernobílá fotografie z  originální desky, 
28x23 cm, rámováno pod sklem, 
znaãeno vpravo dole tlaãenou znaãkou, 
autor byl fotograf a malífi, 
uãil se v  ateliérech v  Nûmecku, 
fotografií se zab˘val zejména do roku 1935, 
ovlivnûn art decem a expresionismem, 
rád zobrazoval erotické námûty 
kombinované s  geometrick˘mi tvary,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

209 �
âapek, Josef (1887- 1945)
Îenská hlava v ‰átku 
(A woman head in a scarf ) 
linoryt, 20x15 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
popis pod paspartou, datováno 1917, 
pfiíloha ãasopisu Veraikon, 
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
v  Praze a v  PafiíÏi, slavn˘ moderní malífi, 
grafik a ilustrátor, 
bratr spisovatele Karla âapka, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

210 �
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Sloni v  dÏungli 
(Elephants in a jungle) 
lept na papífie, 20x14 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
znaãeno vlevo dole na desce, 
Ïák praÏské akademie u profesora 
Pirnera, od roku 1904 Ïil v  PafiíÏi, 
mnoho cestoval zvlá‰tû po Asii, 
pozdûji pÛsobil v  Praze jako vysoko‰kolsk˘ profesor,
malífi a vynikající grafik,   
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

211 �
âapek, Josef (1887- 1945)
Harmonikáfi 
(An accordion player) 
linoryt, 17x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pfiíloha ãasopisu Musaion 
z  roku 1920, autor studoval na umûlecko
prÛmyslové ‰kole v  Praze a v  PafiíÏi, 
slavn˘ moderní malífi, grafik a ilustrátor, 
bratr spisovatele Karla âapka, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

212 �
Hofman, Vlastislav (1884-1946)
Maska 
(A mask)
linoryt, 19x13 cm, 
rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, 
znaãeno iniciálou vpravo dole na desce, 
pfiíloha Musaionu z  roku 1920, 
autor byl Ïákem profesorÛ Kouly 
a A. Liebschera na AVU, 
tvofiil jako architekt, 
designér, grafik a malífi, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
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216 �
·pála, Václav (1885-1946)
PÛlpostava dívky 
(A half figure of a female) 
linoryt, 15x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno dole pod paspartou, 
název díla „Dívka“ pfiíloha Veraikonu, 
autor studoval AVU v  Praze u profesorÛ Thieleho 
a Bukovace, inspiroval se francouzsk˘m moderním
umûním, vytvofiil si svébytn˘ umûleck˘ styl,   
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

217 �
Rykr, Zdenûk (1900-1940)
Dívka ãesající si vlasy 
(A female combing hair)
linoryt, 19x13 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce iniciálou,
datováno 1920, popis dole pod paspartou, pfiíloha
Veraikonu, název „âesání“, autor studoval dûjiny
umûní na UK, úãastnil se v˘stav Tvrdo‰íjn˘ch, 
tvofiil ve stylu moderních smûrÛ,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 32000 aÏ 4000 CZK

218 �
Piccaso, Pablo (1881-1976)
Holubice míru 
(A hen-pigeon of a peace) 
barevná litografie, 55x74 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole na desce, datováno 10. kvûtna
1962, vzadu popis ve francouz‰tinû: Pablo Piccaso,
„Holubice budoucnosti“, 10.5. 1962, Piccasovi
dûdici, PafiíÏ 2003, edice „Boj za mír“, 
ti‰tûno z desky ve Francii, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

219 �
Anderle, Jifií (1936- 
Salome tanãí 
(Salome is dancing)
jemnû kolorovan˘ lept, 66x49 cm, 
rámováno pod sklem, signováno dole uprostfied,
ãíslováno 59/70, vlevo dole na desce popis, 
datováno 1980, autor patfií mezi nejslavnûj‰í 
ãeské Ïijící malífie, jeho grafiky jsou zastoupeny 
v  mnoha svûtov˘ch galeriích,  
vyvolávací cena: 12 0000 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

220 �
Grus, Jaroslav (1891- 
Rybník s loìkou 
(A pond with a boat) 
barevná litografie, 18x27 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole, Ïák praÏské akademie 
u profesora Schwaigera, malífi a grafik krajináfi,
vytvofiil si zcela svébytn˘ styl, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 650 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

221 �
Grus, Jaroslav (1891- 
Lodiãky na fiíãce 
(Boats on a river) 
barevná litografie, 38x53 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, Ïák praÏské
akademie u profesora Schwaigera, malífi a grafik
krajináfi, vytvofiil si zcela svébytn˘ styl, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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213 �
Hofman, Vlastislav (1884-1946)
âtenáfi 
(A reading man)
linoryt, 22x15 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, znaãeno iniciálami vpravo dole 
na desce, popis dole pod paspartou, pfiíloha
Veraikonu, autor byl Ïákem profesorÛ Kouly 
a A. Liebschera na AVU, tvofiil jako architekt, 
designér, grafik a malífi, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (166 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

214 �
Teige, Karel (1900-1951)
Krajina s  hradem 
(A landscape with a castle)
linoryt, 16x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo pod paspartou, 
pfiíloha Veraikonu, autor byl spolu s  J. âapkem, 
V. Hofmanem ãlenem umûlecké skupiny
„Tvrdo‰íjní“, vytváfiel díla v duchu kubismu 
a expresionismu, grafik a umûleck˘ kritik, 
ovlivnûn surrealismem,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

215 �
Kotík, Pravoslav (1889-1970)   
Portrét holãiãky 
(A portrait of a girl) 
dfievoryt, 9x7 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, popis dole pod paspartou, název
„Vendulka“, pfiíloha Veraikonu, autor studoval 
na UMPRUM v  Praze u profesora 
J. Schikanedera, znám˘ malífi 
ovlivnûn˘ moderními umûleck˘mi smûry, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
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222 �
Pospí‰il, Jan Bohumil (Míla) (1898-  
Vesniãka 
(A small village)
olej na plátnû, 50x71 cm, rámováno v  dekorativním
ruãnû fiezaném rámu, signováno vlevo dole, autor
studoval na AVU v  Praze u profesora O. Nejedlého,
malífi krajináfi,  
vyvolávací cena: 12 900 CZK (538 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

223 �
Tutt, Alf 
Velká plachetnice na mofii 
(A big sailing boat on a sea)
olej na plátnû, 70x101 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, severní Evropa 20.-30. léta 20. století,  
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

224 �
Schmidt, Oskar
PraÏsk˘ hrad 
(The Prague Castle) 
akvarel, 49x64 cm, rámováno pod sklem, signováno
vlevo dole, datováno 1932, praÏsk˘ nûmeck˘ malífi,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

225 �
L� Erplak, T.
Pasáãek s krávou u dfievûného mÛstku 
(A cowboy with a cow by a small bridge)
olej na plátnû, 61x80 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravdûpodobnû Belgie, 20.-30. léta 
20. století,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

226 �
Augusta,  Karel (1883-
Havelsk˘ trh v Praze 
(The Havelsk˘ Market in Prague)
olej na plátnû, 50x60 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, mírnû po‰kozeno, 
autor studoval na praÏské akademii u profesora
Schwaigera, malífi figuralista, 
vyvolávací cena: 12 900 CZK (538 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK

227 �
Scheibe, W. R.
Nûmecké mûsteãko 
(A German town) 
akvarel, 29,5x39,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
datováno 1943, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

228 �
Oliva, Viktor (1861-1928)
Uvnitfi kostela 
(Inside of a church)
akvarel, 44x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno,  popis vpravo dole, autor studoval 
na praÏské akademii u profesora Sequense, pozdûji
studoval v  Mnichovû, malífi a ilustrátor ãasto
publikovan˘ v  ãasopise „Zlatá Praha“, ilustroval
napfi. „V˘lety pana Brouãka“ od S. âecha, vytvofiil
v˘zdobu velkého sálu na Îofínû, je autorem obrazu
„Piják Absintu“ v  kavárnû Slávie,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

229 �
Cerman, Josef (1880-
Lesní pû‰ina se Ïenou nesoucí dfievo 
(A forest path with a woman carrying a  wood)
tempera na kartonu, 24x31 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 4200 CZK (175 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

230 �
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900- 
Kvûtiny ve váze 
(Flowers in a vase)
olej na pfiekliÏce, 68x53 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Ïák praÏské akademie 
u profesorÛ Preislera a Nechleby, stfiídavû Ïil v  Praze
a PafiíÏi, z poãátku se vûnoval klasické malbû, pozdûji
pfiechází k  malbû moderní, vûnuje se pfiedev‰ím
Ïensk˘m portrétÛm a záti‰ím,  
vyvolávací cena: 33 900 CZK (1413 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 45 000 CZK

231 �
Anonym
Portrét muÏe 
(A portrait of a man) 
olej na plátnû, 27x24 cm, rámováno, âechy, 
kolem poloviny 19. století,  
vyvolávací cena: 9300 CZK (388 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

232 �
Reiter, Gustav
Vlk 
(A wolf )
olej na pfiekliÏce, 37x47 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1930, po‰kozeno,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

233 �
Schorník 
Kytice ve váze 
(A bunch of flowers in a vase)
olej na kartonu, 43x56 cm, rámováno 
v  dekorativním rámu, signováno vpravo dole,  
vyvolávací cena: 5800 CZK (242 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

VII. MALBA
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238 �
Anonym
Chalupa mezi bfiízami 
(A cottage between birches)
olej na kartonu, 55x66 cm, rámováno, signováno
vlevo dole neãitelnû, âechy 1. polovina 20. století, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

239 �
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900- 
Záti‰í s knihami a ‰álkem kávy 
(A still life with books and a cup of coffee)
olej na kartonu, 25x70 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, Ïák praÏské 
akademie u profesorÛ Preislera a Nechleby, 
stfiídavû Ïil v  Praze a PafiíÏi, 
zpoãátku se vûnoval klasické malbû, 
pozdûji pfiechází k  malbû moderní, 
vûnuje se pfiedev‰ím Ïensk˘m portrétÛm a záti‰ím,  
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

240 �
Emler, Franti‰ek (1912-
Bárky na Baltu 
(A small boats by the Baltic Sea)
akvarel, 17x42 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v  Praze u profesora Otakara Nejedlého,
potom v  ¤ímû, vytvofiil si svébytn˘ umûleck˘ styl, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

241 �
Brodsk˘, B.
Dva konû 
(Two horses) 
pastel na papífie, 42x58 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, ãesk˘ malífi 
1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

242 �
Anonym
Tfii Ïeny a dítû 
(Three women and a child)
olej na plátnû, 48x66 cm, rámováno pod sklem,
ãesk˘ malífi, 60-80. léta 20. století, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

243 �
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Vltava s  restaurací na Barrandovû 
(The river Vltava with the restaurant 
on Barrandov in Prague)
akvarel na papífie, 28x32 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, 30.-40. léta 20. století, 
autor studoval na AVU v  Praze 
u profesora ·vabinského, 
mnoho let Ïil ve Francii, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

244 �
Anonym 
PÛlpostava blond˘ny 
(A half figure of a blonde female)
olej na kartonu, 58x48 cm, rámováno, 
ãesk˘ malífi kolem poloviny 20. století, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

245 �
Kellner, ·ebastián (1895- 
PÛlpostava nahé dívky 
(A half figure of a nude female)
pastel na papífie, 58x42 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole, 
vzadu popis „·ebastián Kellner 1928“, 
autor studoval malífiství na akademii 
v  Praze a ve Vídni, portrétista a ilustrátor,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

246 �
Îení‰ek, Josef (1855-1944)
Portét dívky s  kytkou ve vlasech 
(A potrait of a female with a flower in the hair)
olej na kartonu, 23x19 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor studoval 
na praÏské a mnichovské akademii 
v˘tvarn˘ch umûní, maloval dívãí portréty 
a Ïánrové v˘jevy, jeho díla reprodukovaly 
ãeské i nûmecké ãasopisy,  
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

247 �
·lár, Josef (1908- 
Loveck˘ pes se zajícem 
(A hunting dog with a hare)
olej na plátnû, 68x96 cm, rámováno,  
signováno  vpravo dole, autor soukromû 
studoval u Aloise Kalvody a pozdûji 
na umûlecko prÛmyslové ‰kole v  Praze, 
byl pfiedev‰ím krajináfiem,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (479 EUR)
odhad: 12 500 aÏ 16 000 CZK
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234 �
BroÏ, JoÏa (1904- 
Pytlák 
(Poacher)
olej na plátnû, 48x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1940, moravsk˘ malífi,
studoval na umûlecko-prÛmyslové ‰kole v  Praze 
a krátce v  PafiíÏi u profesora Kupky, maloval krajiny 
i figurální kompozice,   
vyvolávací cena: 4800 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

235 �
Geill 
Pes s  kancem v  lese 
(A dog with a wild pig in a forest)
olej na plátnû, 62x42 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, 
âechy, 1. tfietina 20. století, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

236 �
Malina, Milo‰ (1904-
Sedící akt 
(A sitting nude female)
olej na malífiském kartonu, 28x24 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval na umûlecko
prÛmyslové ‰kole u prof. Brunnera v Praze 
a na AVU u profesora ·vabinského, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

237 �
Heller, Adolf (1887-
Cesta mezi poli 
(A road among fields)
olej na plátnû, 49x68 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole v  Praze a na akademii v  Mnichovû, moravsk˘
malífi krajináfi i figuralista,  
vyvolávací cena: 8900 CZK (371 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
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248 �
Langer, Karel (1878-1947)  
Îeny na louce – Ïnû 
(Women on a meadow – harvest)
olej na kartonu, 48x68 cm, 
rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, Ïák Julia Mafiáka  
v  letech 1897-1900 na praÏské akademii, 
studuje také u B. Knüpfra v  ¤ímû, 
pfiedev‰ím krajináfi, maluje svítiv˘mi barvami
osobitou technikou, 
jeho díla ãasto publikována 
v  ãasopise „Zlatá Praha“,  
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

249 �
Karas, Karel (1892- 
Stromy u rybníãku 
(Trees by a small pond)
olejová tempera na kartonu, 
48x68 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval 
na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
a na AVU v  Praze, malífi krajináfi, jeho 
obrazy Lidic jsou v  majetku mûsta Lidice 
v Illinois v  USA, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

250 �
Chramosta, Cyril  (1908- 
Pijící kÛÀ 
(A drinking horse)
olej na kartonu, 45x59 cm, 
rámováno pod sklem,  
signováno vpravo dole, 
autor studoval malífiství 
u profesora O. BlaÏíãka, 
rád zobrazoval rodnou krajinu JiÏních âech, 
znám˘ grafik a malífi,  
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

251 �
Larsen, Frederic
Plachetnice u pobfieÏí s  pevností 
(A sailing boat by a shore with a castle)
olej na plátnû, 69x97 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, 
skandinávsk˘ malífi, 20.-30. léta 
20. století,  
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

252 �
Alberoni    
Lidé na mofiské pláÏi 
(People on a beach)
olej na kartonu, 40x32 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1935, pravdûpodobnû Itálie,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK 

253 �
Bubeníãek, Jindfiich (1856-1935) 
Pfiívoz pfies fieku 
(A ferry across a river)
akvarel, 28x41 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1903, autor studoval na praÏské AVU, za úãast 
ve studentském hnutí uvûznûn, proslavil se jako
vynikající krajináfi, ãasto pracoval s  akvarelem,
maloval mûsta, hrady, malebná zákoutí, 
vyvolávací cena:  6000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

254 �
Lolek, Stanislav (1873-1936)   
KfiíÏ v lese 
(A cross in a forest) 
akvarel na papífie, 26x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor chodil 
na lesnickou ‰kolu a láska k  lesu mu vydrÏela cel˘
Ïivot, v  letech 1895-1899 studoval na akademii 
u profesora J. Mafiáka, zaãínal s  realistickou malbou,
ale pozdûji se pfiiklání k  impresionismu, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

255 �
Reiter, Gustav
Pohled do horského údolí 
(A view of a mountains valley)
olej na plátnû, 71x93 cm, 
rámováno v  umûleckém rámu, 
signováno vpravo dole, znaãeno ‰títkem 
na rámu, autor byl krajináfiem i figuralistou, tvofiil
zvlá‰tû v  1. tfietinû 20. století,  
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

256 �
Hradeãn˘, Bohumil (1876- 
Domy u cesty 
(Houses by a road)
olej na malífiském kartonu, 34x49 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, vzadu razítko autora 
s  adresou ateliéru, Hradeãn˘ studoval na akademii 
v  Karlsruhe, vystavoval v  Nûmecku i ve Vídni, malífi
krajináfi, nûkterá jeho díla zobrazená na dobov˘ch
pohlednicích, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
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261 �
Neãas, Emil Josef (1892- 
Portrét starce 
(The portrait of an old man) 
olej na plátnû, 36x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem profesora ·vabinského
na praÏské AVU, pÛsobil v PafiíÏi a v Berlínû,  
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

262 �
Svoboda, Jaroslav (1879- 
Horské jezero 
(A mountains lake)
olej na kartonu, 31x46 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, popis místa vlevo dole: “Cauberets“,
datováno 1915, motiv z  Francie, autor studoval 
na UMPRUM a  AVU v  Praze, podnikl studijní
cesty do Francie, AlÏírska, ·panûlska, Anglie, 
Itálie a Jugoslávie, s  oblibou maloval mofie, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

263 �
Schovánek, Emil (1885-1947)
Chalupy se skalami 
(Cottages with rocks)
olej na plátnû, 46x57 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1944, 
autor studoval na praÏské AVU u profesorÛ Hynaise
a Bukovace, malífi krajináfi se svébytn˘m stylem, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

264 �
Zang, T.
Setkání mu‰ket˘rÛ 
(An assemble of musketeers)
ãernobíl˘ kva‰ na papífie, 16x13,5 cm, rámováno
pod sklem, vzadu popis, nûmeck˘ malífi, 
2. polovina 19. století,   
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

265 �
Randa, Karel (1912- 
Andílek a dûti s  oveãkou 
(An angel and children with a sheep) 
olej na plátnû, 98x140 cm, rámováno v  ruãnû fiezaném
rámu, signováno vpravo dole, monumentální obraz
vytvofien˘ podle Rubense, autor studoval na AVU v  Praze
u profesora ·vabinského, malífi krajináfi i figuralista,  
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

266 �
Malmec, E.
Lodû u anglického pobfieÏí 
(Ships by the English shore)
olej na plátnû, 62x77 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1941, anglick˘ malífi 
1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000  CZK

267 �
Miller, F. 
âertovka na Malé Stranû v Praze 
(The canal âertovka on the Small Side in Prague)  
olej na kartonu, 75x60 cm, rámováno pod sklem 
v  monumentálním rámu, signováno vpravo dole,
âechy, 1. polovina 20. století, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

268 �
Bubeníãek, Jindfiich (1856-1935) 
Stromy u potoka 
(Trees by a stream)
akvarel, 34x43 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1913,
autor studoval na praÏské AVU, za úãast ve
studentském hnutí uvûznûn, proslavil se jako
vynikající krajináfi, ãasto pracoval s  akvarelem,
maloval mûsta, hrady, malebná zákoutí, 
vyvolávací cena:  8900 CZK (371 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

269 �
âadek, Bohumil
Pohled na KarlÛv most a Staré Mûsto 
(A view of the Charles Bridge 
and the Old Town in Prague)
olej na plátnû, 56x68 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, âechy, kolem poloviny 
20. století,  
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
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257 �
Souãek, Václav (1887-1941)  
Hradãany v  podveãer 
(Hradãany in Prague in the evening)
olej na kartonu, 37x57 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, malífi krajináfi, 
rád pouÏíval techniku akvarelÛ,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

258 �
Schovánek, Emil (1885-1947)
Prachovské skály 
(The Prachovské Rocks in Bohemia)
olej na plátnû, 56x47 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor studoval 
na praÏské AVU u profesorÛ Hynaise 
a Bukovace, malífi krajináfi 
se svébytn˘m stylem, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

259 �
Bubeníãek, Jindfiich (1856-1935) 
Lodiãky u Karlova mostu 
(Boats by the Charles Bridge in Prague)
akvarel, 45x29 cm, 
rámováno pod sklem,  paspartováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na praÏské AVU, za úãast ve studentském 
hnutí uvûznûn, proslavil se jako 
vynikající krajináfi, ãasto pracoval 
s  akvarelem, maloval mûsta, hrady, 
malebná zákoutí, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

260 �
Schmiderer, M. 
Alpská krajina s jezerem 
(The Alpes landscape with a lake)
olej na plátnû, 35x56 cm, 
rámováno, signováno vlevo dole, 
Rakousko-Uhersko, 
pfielom 19. a 20. století,    
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
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270 �
Sábová
Portrét mladé Ïeny v  národním kroji 
(The portrait of a young woman 
in the national costume)
olej na kartonu, 34x24 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, âechy, poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

271 �
Hackenschmied, Hanu‰ (1871-
MuÏ a Ïena orající pole 
(A man and a woman ploughing a field)
olej na plátnû, 67x97 cm, rámováno, znaãeno vzadu
na rámu, autor studoval na praÏské AVU u profesorÛ
Sequense a Julia Mafiáka v  letech 1888-1895, malífi
krajináfi i figuralista,   
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

272 �
Hosperger, Emanuel (1891-
Skály u pobfieÏí 
(Rocks by a shore) 
olej na dfievû, 38x43 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, vzadu popis: „Na Jadranu 1936 – ·ibenik“, autor
studoval malífiství na akademii v  Mnichovû, malífi mofií, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (291 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

273 �
Anonym
Stojící dívãí akt 
(A standing nude female)
pastel, 103x55 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole neãitelnû, âechy 1. polovina 20. století,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK 

274 �
Anonym
Hlava selky 
(A head of a farmer woman)
olej na dfievû, 24x17 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole neãitelnû, âechy, 
1. polovina 20. století,   
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

275 �
Bieber, Josef (1896-
Chlapci - hrdinové 
(Boys - heros)
ãernobíl˘ kva‰ na papífie, 28x20 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole iniciálami J.B., 
autor studoval na AVU v  Praze, 
malífi a ilustrátor, zobrazoval Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

276 �
Ko‰vanec, Vlastimil (1887-
Dáma s  rÛÏí 
(A lady with a rose)
olej na plátnû, ovál 92x75 cm, 
rámováno v  dekorativním rámu, 
signováno dole pod rámem, popis: 
„Vlastimil Ko‰vanec, Veltruby, 1913“, 
autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Hynaise, proslavil se pfiedev‰ím 
jako portrétista a figuralista, 
rád zobrazoval erotické námûty, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

277 �
Schödl, S.
Vodní ml˘n 
(A water mill)
olej na kartonu, 45x64 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1933,
pravdûpodobnû nûmeck˘ malífi pfielomu 
19. a 20. století,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458  EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

278 �
Schadt, Karel (1888 -
Skály a mûsto u mofie 
(Rocks and a town by a sea)
olej na dfievû, 16x22 cm, rámováno v  dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, autor byl Ïákem
Aloise Kalvody, zobrazoval ãeskou krajinu, 
cestoval zvlá‰tû do Jugoslávie,   
vyvolávací cena: 3800 CZK (158 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

279 �
Schadt, Karel (1888 -
Skály s  bfiízami  
(Rocks with birches)
olej na plátnû, 38x47 cm, rámováno, popis vzadu:
„Skály Na svaté u Zdic“, autor byl Ïákem Aloise
Kalvody, zobrazoval ãeskou krajinu,    
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

280 �
Janeãek, Ota (1919- 
Sedící nahá dívka 
(A sitting nude female)
perokresba kolorovaná pastelem, 34x28 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1985, autor studoval 
na âVUT a UMPRUM v Praze u profesorÛ
BlaÏíãka a Boudy, v˘znamn˘ malífi a ilustrátor,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

281 �
Janeãek-Pardubsk˘, Alois (1894-
Horská krajina na jafie
(A mountains� landscape in spring) 
pastel, 23x30 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, autor studoval u profesora
Schumanna v  Mnichovû, malífi krajináfi, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

282 �
Anonym   
âtoucí plavovlasá dívka 
(A reading blond female)
olej na kartonu, 52x38 cm, rámováno, 
ãesk˘ malífi 1. poloviny 20. století, po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK 
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289 �
Netopil, Pfiemysl (1920-
Stromy u rybníãku 
(Trees by a small pond)
olej na plátnû, 54x89 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
datováno 1945, 
znaãeno vzadu na rámu, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

290 �
Pfiíhoda, Václav (1888-1941)
Chalupy pod horami 
(Cottages under mountains)
olej na dfievû, 44x54 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval na AVU 
u profesorÛ Hynaise a Bukovace, 
cestoval po Orientu, maloval 
v  Podkarpatské Rusi, pfiedev‰ím krajináfi, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (166 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

291 �
Anonym
Hora ¤íp 
(The mountain ¤íp in Bohemia)
olej na plátnû, 71x91 cm, 
rámováno, signováno vpravo 
dole neãitelnû, âechy, 
polovina 20. století, expresionistick˘ styl,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

292 �
Hauptmann-Sedláãek, Jaromír (1899-
Jeleni v  lesní tÛni 
(Red deers in a forest pool)
olej na kartonu, 48x70 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval malífiství 
na akademii v  Mnichovû, 
potom soukromû 
u J. Ullmanna, krajináfi i figuralista, 
zab˘val se ilustrací,
vyvolávací cena: 9200 CZK (383 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

293 �
Stanislav, K. 
Tetfievi v lese 
(Grouses in a forest)  
olej na  kartonu, 46x64 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, âechy, 
1. polovina 20. století, 
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
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283 �
HÛrka, Otakar (1889-
Chalupy v  horách 
(Cottages in mountains) 
olej na dfievû, 34x48 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autor byl Ïákem Al. Kalvody, tfii roky Ïil
ve Francii, vystavoval na pafiíÏsk˘ch „Salonech“, 
jeho obrazy reprodukovány ve francouzsk˘ch
ãasopisech,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

284 �
Anonym
Most pfies fiíãku 
(A bridge across a small river)
olej na malífiském kartonu, 26x19 cm, 
rámováno,  signováno vpravo dole pod rámem
neãitelnû, âechy, 1. polovina 20. století, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK 

285 �
Kautzk˘, Bruno
Tetfiev na stromû 
(A wood grouse on a tree) 
pastel, 66x41 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, datováno 1923, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (110 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

286 �
Medek, Jan (1874-
LeÏící akt 
(A laying nude female)
olej na plátnû, 70x89 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, znaãeno ‰títkem na rámu, autor
maloval ãeskou krajinu, hrady, praÏská zákoutí, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (117 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK 

287 �
Hladík, Franti‰ek (1887-1944)  
Sedící nahá Ïena zezadu 
(A sitting nude female from the back side)
olej na plátnû, 49x40 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1929, autor studoval 
na praÏské AVU u profesora Hynaise, byl pfiedev‰ím
portrétistou a figuralistou, jeho díla reprodukovaly
ãasopisy, mimo jiné „Zlatá Praha“,  
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

288 �
Anonym 
Záti‰í s baÏanty 
(A still life with pheasants)
olej na dfievû, 48x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, âechy 1. polovina 
20. století,  
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK
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294 �
Mühl, Josef (1877-1938)
Myslivec se psem 
(A huntsman with his dog)
olej na pfiekliÏce, 43x34 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, syn a Ïák malífie
Antonína Mühla, autor  se kromû 
vlastní tvorby zab˘val  restaurováním 
napfi. na Sv. Hofie u Pfiíbrami,
vyvolávací cena: 5700 CZK (238 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

295 �
Max, Franti‰ek (1895- 
Chalupy s  polem máku 
(Cottages with a field of poppy)
olej na kartonu, 24x32 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU v  Praze u profesora Preislera 
a na technice u profesora BlaÏíãka, 
vytvofiil si svébytn˘ styl, ãasto pouÏíval 
pfii malbû ‰pachtle, malífi krajináfi,    
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

296 �
Anonym 
Portrét probo‰ta z  Vy‰ehradu 
(A portrait of the provost from Vy‰ehrad 
in Prague)
olej na plátnû, 65x42 cm, 
rámováno, mírnû po‰kozeno, âechy, 
2. polovina 19. století,  
vyvolávací cena: 8200 CZK (293 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

297 �
âíla, Otakar (1894-
BaÏanti u lesa 
(Pheasants by a forest) 
olej na plátnû, 50x66 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU v  Praze, bojoval v  I. svûtové válce 
jako legionáfi v  Rusku, vracel se pfies âínu 
a Indii, pozdûji maloval v  Albánii a v  âechách
v˘znamné osobnosti, malífi figuralista 
s  oblibou zobrazoval i vesnické motivy, 
vyvolávací cena: 24 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK

298 �
¤eãínská
Kvûtiny ve váze 
(Flowers in a vase)
olej na plátnû, 70x55 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, ãeská malífika 2. poloviny 20. století,   
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

299 �
Koudelka, Josef (1877- 
Sedící nahá dívka 
(A sitting nude female) 
olej na plátnû, 59x49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na praÏské AVU 
u profesorÛ Pirnera, BroÏíka a Schwaigra, 
pÛsobil na Slovácku, námûtovû spfiíznûn˘ s  JoÏkou
Úprkou, malífi Ïánrov˘ch v˘jevÛ a portrétista,   
vyvolávací cena: 18 500 CZK (771 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

300 �
Jelínek, Franti‰ek Antonín (1890-
Záti‰í se zajícem 
(A sitll life with a hare)
olej na plátnû, 65x50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu ‰títek âeskoslovenského svazu
v˘tvarn˘ch umûlcÛ s popisem z roku 1968, autor
studoval na praÏské AVU u profesorÛ Bukovace 
a Schwaigra, s  oblibou maloval holandská záti‰í 
a portréty,  
vyvolávací cena: 5800 CZK (242 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK 

301 �
Voroncov, V.
Sánû taÏené koÀmi 
(A sledge pulling of horses) 
olej na dfievû, 40x60 cm, rámováno, signováno vlevo
dole pod rámem, pravdûpodobnû rusk˘ autor Ïijící 
v  âechách, 20.-30. léta 20. století, 
vyvolávací cena: 9200 CZK (383 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

302 �
Neumann, Rudolf Franti‰ek (1892-  
âerná vûÏ na PraÏském hradû 
(The Black Tower on the Prague Castle)
olej na malífiském kartonu, 69x47 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, popis dole, autor studoval
malífiství u profesora Schwaigra, byl krajináfiem,
ãasto maloval praÏská zákoutí,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

303 �
Peithner, Rudolf (1895- 
Chalupy 
(Cottages) 
olej na kartonu, 48x61 cm, rámováno signováno
vlevo dole, autor byl malífiem a grafikem, 
proslavila ho tvorba plakátÛ,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

304 �
Hurt, Josef (1881-1945)
Údolí fieky se stromy 
(A valley of a river with trees)
olej na kartonu, 44x56 cm, rámováno v  umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval 
na umûlecko prÛmyslové ‰kole v Praze u profesora
Suchardy, malífi krajináfi, zemfiel v  koncentraãním tábofie, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 80000 aÏ 10 000 CZK

305 �
Jensen, Max (1887-
Plachetnice na mofii pfied boufií 
(A sailboat on a sea before a storm) 
olej na plátnû, 68x105 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, dánsk˘ malífi, kter˘ se objevuje 
i na ãesk˘ch aukcích, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1042 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

306 �
Rélink (Röhling), Karel (1880-1945) 
Pohled na Malou Stranu z  hradních zahrad 
(A view of the Lesser Quater in Prague 
from the castle�s gardens)
olej na plátnû, 59x79 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole v  Praze u profesora Václava BroÏíka, byl
malífiem, grafikem a ilustrátorem, spáchal
sebevraÏdu na hradû Kfiivoklát,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

307 �
Molnár, Karel (1903-
Nahé dívky s  koÀmi 
(Nude females with horses) 
akvarel, 26x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo dole
popis „Leamington 15.3. 1940“, autor v  dobû 
II. svûtové války bojoval na západní frontû,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

308 �
HÛrka, Otakar (1889-
Cesta v  horách na jafie 
(A road in mountains in spring) 
olej na kartonu, 31x40 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem Al. Kalvody, 
tfii roky Ïil ve Francii, vystavoval na pafiíÏsk˘ch
„Salonech“, jeho obrazy reprodukovány 
ve francouzsk˘ch ãasopisech,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
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309 �
·etelík, Jaroslav (1881-1955)
Pohled na PraÏsk˘ hrad a Malou Stranu 
pod zamraãen˘m nebem 
(A view of the Prague Castle 
and the Small Side under cloudy sky) 
olej na kartonu, 45x67 cm, 
rámováno v  dekorativním rámu, 
signováno vlevo dole, datováno 1924, 
autor studoval na UMPRUM 
u profesora Engelmüllera, potom na AVU 
v  Praze, studijní cesty do Mnichova a PafiíÏe, 
malífi krajináfi rád zobrazoval mûsta, jeho malby
Prahy se velmi brzy reprodukovaly 
na pohlednicích, proslavil se jiÏ za svého Ïivota 
a zájem o jeho obrazy stále trvá,
vyvolávací cena: 60 000 CZK (2500 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

310 �
Wierer, Alois (1878-
Dáma sedící v  biedermeierovském pokoji 
(A lady sitting at biedermeier room) 
olej na plátnû, 79x69 cm, rámováno v  nepÛvodním
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval 
na praÏské AVU u profesora Thieleho, pÛsobil 
v  Mnichovû, nûkolik let Ïil a pracoval Americe,  
s oblibou zobrazoval Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

311 �
Wierer, Alois (1878-
Námofiníci v  pfiístavní hospodû 
(Sailors at a port pub) 
olej na kartonu, 23x46 cm, rámováno 
v  nepÛvodním rámu, signováno vlevo dole, 
autor studoval na praÏské AVU u profesora 
Thieleho, pÛsobil v  Mnichovû, nûkolik let Ïil 
a pracoval v Americe, s  oblibou zobrazoval 
Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

312 �
Wierer, Alois (1878-
·lechta v zámeckém parku 
(A nobility in a castle park) 
olej na kartonu, 21x21 cm, rámováno 
v  nepÛvodním rámu, signováno vpravo dole,  
autor studoval na praÏské AVU u profesora 
Thieleho, pÛsobil v  Mnichovû, nûkolik let Ïil 
a pracoval v Americe, s  oblibou zobrazoval 
Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

313 �
Wierer, Alois (1878-
Milenci v  parku 
(Lovers in a park)
olej na kartonu, 14x18 cm, 
rámováno v  nepÛvodním rámu, 
signováno vlevo dole,  
autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Thieleho, pÛsobil v  Mnichovû, 
nûkolik let Ïil a pracoval v Americe,  
s  oblibou zobrazoval 
Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

314 �
Wierer, Alois (1878-
Vesniãané pod skalami 
(Farmers under rocks) 
olej na plátnû, 69x102 cm, rámováno v  nepÛvodním
rámu, signováno vlevo dole, autor studoval 
na praÏské AVU u profesora Thieleho, pÛsobil 
v  Mnichovû, nûkolik let Ïil a pracoval Americe,  
s  oblibou zobrazoval Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

315 �
Stein, Václav (1917-1944)
Chalupa u rybníãku 
(A cottage by a pond)
olej na kartonu, 50x64 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, malífi krajináfi, 
zemfiel v  koncentraãním tábofie, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

316 �
Polert, R.
Pes s koãkou 
(A dog with a cat)
olej na plátnû, 47x62 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1877,
pravdûpodobnû nûmeck˘ autor konce 19. století,
pfiedstavitel mnichovské malífiské ‰koly,  
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

317 �
·ourek, Franti‰ek 
Plachetnice na mofii 
(A sailing boats on a sea)
olej na plátnû, 37x47 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
ãesk˘ malífi, 20.-30. léta 20. století, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

318 �
Hork˘, Franti‰ek (1907-
Rybník v  horách 
(A pond in mountains)
olej na kartonu, 21x27 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

319 �
Hork˘, Franti‰ek (1907-
Rybník u  lesa 
(A pond by a forest) 
olej na kartonu, 20x27 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

320 �
Hork˘, Franti‰ek (1907-
Cesta v lese 
(A road in a forest) 
akvarel, 12x17 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, 
malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2200 aÏ  2700 CZK

321 �
Konvalinka, Maxmilián (1912-
LeÏící nahá dívka 
(A laying nude female)
olej na plátnû, 39x54 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
datováno 1937, 
moderní malba, 
autor byl prÛmyslov˘ architekt, 
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
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322 �
Toman, Karel (1888- 
Rybníãek v  lese 
(A small pond in a forest) 
akvarel, 40x55 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, 
malífi krajináfi a grafik, 
s  oblibou pouÏíval techniku akvarelÛ, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 6500 aÏ  8000 CZK

323 �
Minafiík, Jan B. (1862-1937)
Lesní zákoutí  
(A forest quiet corner)
olej na plátnû, 124x99 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
datováno 1925, autor byl Ïákem 
J. Mafiáka na praÏské AVU, 
pfiátelil se s  Antonínem Slavíãkem, 
malífi krajináfi, proslavily ho praÏské motivy,
jeho obrazy reprodukovány na pohlednicích,
vyvolávací cena: 47 000 CZK (1958 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

324 �
Mokr˘, Franti‰ek Viktor (1892-
Vesnick˘ kostelík 
(A village church)
olej na kartonu, 25x36 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
vzadu popis místa: 
„Hfibitov v  Borohrádku“, 
autor studoval na UMPRUM
a  AVU v  Praze u profesora Preislera, 
malífi krajináfi i figuralista, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

325 �
Knotek, Václav (Juhas) (1891- 
Krajina se dvûma topoly 
(A landscape with two poplars)
olej na kartonu, 32x39 cm, 
rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, 
Ïák praÏské akademie 
u profesora Nechleby, 
pozdûji asistentem profesora Oldfiicha BlaÏíãka,
autor byl pfiedev‰ím krajináfiem,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

326 �
ZdrÛbeck˘, Jaroslav (1907- 
Cesta v parku 
(A road in a park) 
olej na malífiském kartonu,
44x58 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, 
popis místa a datování: „PrÛhonice 1929“, 
autor studoval na AVU v  Praze 
u profesora Nejedlého, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

327 �
·imÛnek, Karel (1869-1942)
Dívka sedící v posteli 
(A female sitting in a bed)
akvarel, kruh, prÛmûr 24 cm, 
rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, datováno 1921, 
autor byl Ïákem profesorÛ BroÏíka 
a Pirnera na praÏské AVU, 
byl pfiedev‰ím figuralistou, 
ãasto maloval akvarelem, 
vytváfiel plakáty,  
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR) 
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

328 �
·imÛnek, Karel (1869-1942)
Dívka sedící v  posteli s konviãkou 
(A female sitting in a bed with a tea pot)
akvarel, kruh, prÛmûr 23 cm, 
rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, datováno 1921, 
autor byl Ïákem profesorÛ BroÏíka 
a Pirnera na praÏské AVU, 
byl pfiedev‰ím figuralistou, 
ãasto maloval akvarelem, 
vytváfiel plakáty,  
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

329 �
Mal˘ (Hájek-Hvûzdínsk˘), Franta (1900-
Uliãka v  Sarajevu 
(A small street in Sarajevo)
akvarel, 43x32 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vlevo dole, popis: „Sarajevo“, 
autor studoval u profesora Bukovace, 
malífi krajináfi i figuralista,
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

330 �
Nûmec, Josef Václav (1909-
Mûsteãko u mofie v  Dalmácii 
(A town by a sea in Dalmacia) 
akvarel, 26x37 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, 
autor studoval malífiství na brnûnské 
architektufie, profesor kreslení, 
vytváfiel pfiedev‰ím kresby a akvarely,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (120 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

331 �
Plekanec (Belansk˘), Imrich (1908-
Kvûtiny ve váze 
(Flowers in a vase)
olej na plátnû, 
90x61 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, 
autor se narodil na Slovensku, 
studoval na AVU v  Praze 
u profesora Nejedlého, 
vystavoval mimo jiné v  BaÈovû galerii 
ve Zlínû, malífi krajináfi,   
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500  EUR)
odhad: 14 000 aÏ 19 000 CZK
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332 �
Horejc, Jaroslav (1886-
Busta letce 
(A bust of a pilot) 
sochafiská sádra, 
v˘‰ka 20 cm, signováno, 
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
v Praze u profesora Stanislava Suchardy, 
ãlen Artûlu, spolupracoval 
s  pfiedními sklárnami jako rytec, 
pozdûji sám profesorem um. prÛm. ‰koly,
nejznámûj‰í a mezinárodnû uznávan˘ 
ãesk˘ sochafi období art deco,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

333 �
Anonym
Bílá socha dívky 
(A white statue of a female) 
lisovan˘ kámen, v˘‰ka 48 cm, pravdûpodobnû Itálie, 
20.-30. léta 20. století,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

334 �
Anonym
Horolezec vyfiezan˘ ze dfieva 
(A mountaineer curving from a wood) 
svûtlé nepolychromované dfievo, 
v˘‰ka 50 cm, âechy, 
poãátek 20. století,  
vyvolávací cena: 4200 CZK (175 EUR)
odhad: 5500 aÏ 700 CZK

335 �
Bílek, Josef (1896-
Sedící nahá dívka 
(A sitting nude female)
pálená hlína, v˘‰ka 25 cm, 
signováno na podstavci, 
tlaãená znaãka v˘robce: 
„Umûlecká plastika Nusle – 491.“, 
název díla: „Nálada“, autor studoval 
na kamenické ‰kole v  Hofiicích 
a pozdûji u profesora L. Kofránka, vytvofiil fiadu
pomníkÛ napfi. K. Svûtlé, A. Jiráskovi…. 
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

336 �
Samohrd, Karel (1895-
Velká sedící nahá dívka s  lyrou 
(A big sitting nude female with a lyre) 
sochafiská sádra patinovaná stfiíbrnou barvou, 
v˘‰ka 76 cm, signováno na podstavci, 
autor studoval na AVU u profesora Jana ·tursy, 
dva roky u nûho pracoval, studijní pobyty 
v Itálii a Francii,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

337 �
Anonym
Bronzová plaketa s  jezdcem 
na koni v ãerném  dfievûném rámeãku 
(A bronze plaque with a rider 
on a horse in a black wooden frame)  
patinovan˘ bronz, 
prÛmûr 18 cm, 
âechy, 20.-30. léta 20. století, 
art decov˘ styl, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

338 �
Grath, Anton (1881- 
Kleãící Salome 
s  hlavou Jana Kfititele 
(A kneeling Salome 
with the head of John Baptist) 
litina, v˘‰ka 43 cm, 
signováno v  kovu „A. Grath“, 
znaãka v˘robce - slévárna Blansko, 
na podstavci popis „Salome“, 
autor byl rakousk˘ sochafi,    
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)

332

333

334

335

336

337



41

339 �
·tursa, Jan (1885-1925)
Stojící nah˘ muÏ – „Ranûn˘“ 
(A standing nude man – „Wounded“)
bronz na hnûdém mramorovém podstavci, 
celková v˘‰ka 23 cm, signováno v kovu, 
autor studoval na AVU v  Praze u profesora
Myslbeka, byl jeho asistentem a pozdûji profesorem 
akademie, patfií mezi nejznámûj‰í ãeské sochafie,
socha „Ranûn˘“ patfií mezi jeho slavná díla,  
autor zemfiel tragicky 
– spáchal sebevraÏdu,   
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

340 �
Anonym
Pierot s  loutnou 
(A pierot with a lute)
za studena patinovaná kovová 
kompozice na mramorovém podstavci, 
celková v˘‰ka 22 cm, pravdûpodobnû 
Nûmecko, 20.-30. léta 20. století, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (125) EUR
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

341 �
Foretay, Alfred Jean (1861-1944)
Keramická busta dívky 
(A ceramic bust of a female)
pálená hlína patinovaná 
v  bronzov˘ch barvách, 
v˘‰ka 61 cm, secesní styl, 
nápis na podstavci Velléda, 
signováno ve hmotû, 
francouzsk˘ sochafi,   
vyvolávací cena: 19 000 CZK (792 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

342 �
Procházka, Antonín (1882-1945)
·tít s  plastickou v˘zdobou svatého Jifiího 
(A shield with the plastic decoration 
of Saint George) 
patinovaná sochafiská sádra, 
v˘‰ka 40 cm, 
signováno ve hmotû, 
datováno 1945, úprava 
pro zavû‰ení, autor studoval 
na AVU u profesorÛ Bukovace a Schweigera, 
byl ãlenem skupiny „Osma“, 
vytvofiil si svébytn˘ umûleck˘ rukopis, 
cenûn˘ malífi i sochafi, 
vyvolávací cena: 5800 CZK (242 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

343 �
Vávra, Miloslav (1878- 
Adam a Eva 
(Adam and Eve)
patinovaná sochafiská sádra, 
v˘‰ka 36 cm, signováno vzadu 
na podstavci, datováno 1925, 
autor absolvoval sochafiskou 
‰kolu v  Hofiicích, studoval 
na umûlecko prÛmyslové ‰kole ve Vídni,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

344 �
Morin, Georges (1874-
Diana
bronz na hnûdû a bíle Ïilkovaném 
ãerném mramoru, v˘‰ka 39,5 cm, 
signováno v  bronzu, atraktivní námût 
- bohynû s  nah˘mi Àadry 
mífiící lukem, znám˘ nûmeck˘ sochafi, 
vyvolávací cena: 57 000 CZK (2375 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK
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345 �
Anonym
Mladá Ïena na trakafii 
(A young woman on a trolley)
patinovaná kovová kompozice, 
v˘‰ka 34 cm, 
alegorie Ïní – Ïena drÏící srp
a svazek obilí, Francie 
2. polovina 19. století,   
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

346 �
Anonym
Jelen u stromu 
(A deer by a tree) 
bronz, v˘‰ka 34 cm, 
znaãeno v  bronzu slévárnou 
„Kladno“, âechy, 1. tfietina 20. století,  
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

347 �
Picault, Émile Louis (1833-1915)
Stojící muÏsk˘ poloakt 
(A standing half nude male)
kovová kompozice s  bronzovou patinou, 
celková v˘‰ka 76 cm, 
signováno v  kovu, 
nápis na podstavci ve francouz‰tinû: 
„Nástroje pokroku“, 
muÏ drÏící v  ruce pero a kladivo, 
Francie pfielom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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