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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
23. - 30. 5. 2009 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
23 - 30th May 2009 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v nedûli 31. 5. 2009 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 31st May 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 175 - 179 budou draÏeny ve prospûch stﬁediska rané péãe
SPRP Praha. Více informací uvnitﬁ katalogu.
Items 175 - 179 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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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 = 27 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 31. 5. 2009 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;
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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 23. - 30. 5. 2009 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.
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.

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.

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 = 27 CZK.
AUCTION NOTICE
Auction notice of a public voluntary auction
organised as a common sale as stated in act
No. 26/2000 Sb.
1. Auctioneer 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,
31st May 2009 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;

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 28. 4. 2009
Jan Jaro‰

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 23 - 30th May 2009 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, 28th April 2009
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
·est sklenic v cínov˘ch montáÏích
(Six glasses in tin montings)
Nûmecko, J.P. Kaiser a Sohn (K&Co)
pﬁelom 19. a 20. století, montáÏ s uchem na tﬁech
noÏkách, plasticky zdobeno dekorem nah˘ch postav,
kvûtin a ryb, celková v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

6
Sklenûn˘ korbel s cínovou montáÏí
(A glass holb with a tin monting)
âechy, 2. polovina 19. století, brou‰eno abstraktním
dekorem s ãoãkami, rytina kvûtin a nápis:
Josefa Krchovová, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1900 aÏ 2200 CZK

9
Alpaková kávová souprava pro dvû osoby
(An alpacca cofee set for two persons)
âechy, 20.-30. léta 20. století, celkem 6 kusÛ:
tácek, konviãka, mlíãenka, mistiãka na cukr,
dva hrníãky se sklenûn˘mi vloÏkami, plasticky
zdobeno, v˘‰ka konviãky 12 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

9

1

2
Cínov˘ talíﬁ s vyobrazením generála Pappenheima
(A tin plate with a decoration of the general
Pappenheim)
Nûmecko, pﬁelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno, nápis: Graf von Pappenheim
1630, pseudorenesanãní styl, znaãeno,
ucho k zavû‰ení, prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

6

7
Stﬁíbrn˘ pﬁíbor pro jednu osobu v etuji
(A silver spoon, fork and knife for one person)
Nûmecko, poãátek 20. století, lÏíce a vidliãka
celostﬁíbrná, nÛÏ ocelová stﬁenka, uloÏeno v dﬁevûné
etuji zdobené intarzií, Ag 800/1000,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 1900 aÏ 2200 CZK

7

10 
·icí stoleãek
(A sewing small table)
âechy, 1. polovina 19. století, biedermeierovsk˘ styl,
d˘hované dﬁevo, intarzováno, v˘‰ka 81 cm,
délka 49 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

2

3
Cínová konviãka s víãkem
(A tin pot with a lid)
âechy, pravdûpodobnû Karlovy Vary, pﬁelom 19.
a 20. století, plasticky zdobeno v pseudorenesanãním
duchu, mírnû po‰kozeno, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

4

4
Mosazná váza zdobená draky
(A brass vase with the decoration of dragons)
âína, 1. tﬁetina 20. století, zdobeno cloisoné emaily,
v˘‰ka 24 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

5

5
Mosazná konviãka a víãko s dekorem kvûtin
(A brass small pot and
a cover with the decoration of flowers)
âína, 1. tﬁetina 20. století, zdobeno cloisoné emaily,
v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

8
Alpakov˘ tác se sklenûnou brou‰enou vloÏkou
(An alpacca dish with a glass inlay)
Nûmecko, WMF, poãátek 20. století, alpaková obruba
se ãtyﬁmi noÏkami, plasticky zdobeno, sklenûn˘ brou‰en˘
stﬁed, znaãeno na rukojeti, celkov˘ prÛmûr 34 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

10

8

4

11 
Ováln˘ stÛl
(An oval table)
âechy, polovina 19. století,
biedermeierovsk˘ styl, d˘hováno,
bohatû prolamované nohy,
v˘‰ka 80 cm, délka 128 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 15 900 CZK (589 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

16 
Mosazná elektrická lampa se tﬁemi barevn˘mi
sklenûn˘mi kameny
(A brass electric lamp
with three colour glass stones)
Francie, 20. léta 20. století, plasticky zdobeno,
sklenûné kameny fasetovû brou‰eny osazeny
ve stínidle, funkãní stav, v˘‰ka 35 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

20

11
12 
Fialov˘ koberec s medailony
(A violet carpet with medailons)
stﬁední Asie, 1. tﬁetina 20. století, styl Buchara,
krouÏky na zavû‰ení, rozmûr 98x152 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

12
13
RÛÏov˘ koberec s medailony, kvûty,
zvíﬁátky a postavami
(A rose carpet with medailons, flowers,
animals and figures)
pravdûpodobnû Persie, 1. tﬁetina 20. století,
rozmûr 157x260 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
14 
âerven˘ kobereãek s medailony
(A red small carpet with medailons)
pravdûpodobnû Turecko, 1. tﬁetina 20. století,
modlitební koberec, rozmûr 73x120 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

20 
Panenka s porcelánovou hlavou
(A doll with a porcelain head)
Nûmecko, Durynsko, Heubach Köppelsdorf,
mrkací sklenûné oãi, lidské vlasy, originální tûlo,
v˘‰ka 26, cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

16

17 
Petrolejová lampa z ãerného skla a mosazi
(A petroleum lamp from a black glass
and a brass)
Francie, PaﬁíÏ, konec 19. století,
noha z ãerného skla v mosazné, plasticky zdobené
montáÏi, sklo malované dekorem kvûtin a mot˘lÛ,
strojek znaãen „Paris“, celková v˘‰ka vãetnû ‰irmu
65 cm, funkãní stav,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
18
Sbírka ãasopisÛ „Zlatá Praha“ z roku 1912
(The collection of magazines „Gold Prague“
from the year 1912)
âechy, 1912, svázáno v dekorativní vazbû, redaktor
textové ãásti Vinc. âervinka, redaktor obrazové ãásti,
Viktor Oliva, vydavatel a nakladatel J. Otto, dvacát˘
deváty roãník, umûleck˘ ãasopis s díly pﬁedních
autorÛ doby,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
19 
Cínov˘ korbel v podobû dámy
(A tin holb in the shape of a lady)
pravdûpodobnû Nûmecko, pﬁelom 19. a 20. století,
znaãeno uvnitﬁ neãitelnû, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (256 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

19

21 
Stﬁíbrn˘ plasticky zdoben˘ tác
(A silver plastic decorated plate)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno kvûtinami a rokajemi
v rokokovém duchu, Ag 800/1000,
hmotnost 613 g, prÛmûr 35,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

21
22 
Kovov˘ popelník na noze
(A metal ash tray on a leg)
âechy, 20. léta 20. století, ve stylu doznívající
vídeÀské secese, mosaz kombinovaná s ãernou ocelí,
v˘‰ka 74 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

3
22

14
15 
Litinové váhy s mosazn˘mi miskami
(A cast iron scales with brass bowls)
Nûmecko, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobeno, délka 47 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

15

23 
Karafa a ‰est pohárkÛ v etuji
(A decanter and six small glasses in a box)
Francie, konec 19. století, sklenûné pohárky a karafa
ryté a zlacené vegetativním dekorem, osazeno
ve stﬁíbrn˘ch montáÏích, v˘‰ka karafy 20 cm,
Ag 800/1000, celková hmotnost 555,0 g,
puncováno francouzsk˘m puncem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

5

24 
Zrcadlo ve zlaceném rámu
(A mirror in a golden frame)
Francie, 2. polovina 19. století,
rám zdoben˘ ﬁezbou se dvûma draky, pokryto
plátkov˘m zlatem, ryto, rozmûr zrcadla 82x55 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

27 
·est stﬁíbrn˘ch vidliãek a noÏÛ v etuji
(Six silver forks and knives in a box)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, celkem 12 kusÛ,
vidliãky celostﬁíbrné, noÏe ocelové stﬁenky, tradiãní
tvar, moÏno pﬁipojit k vût‰í sadû, Ag 800/1000,
celková hmotnost 518 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

32 
Kord (A sword)
Francie, 2. polovina 19. století, kord pro dÛstojníky
pûchoty, ‰avlov˘ ko‰, znaãeno leptanou znaãkou
v˘robce: Manchon Fréres Rue de Richelieu 12,
PaﬁíÏ, délka 97 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (256 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

32
27

24
25 
Devût velk˘ch stﬁíbrn˘ch lÏic
(Nine big silver spoons)
Rakousko, datováno v puncovní znaãce 1845,
ryzost 13 lotÛ, Ag 812/1000, iniciály stﬁíbrníka AM,
celková hmotnost 486 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

28 
Tﬁi stﬁíbrné vidliãky a noÏe v etuji
(Three silver forks and knives in a box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
celkem 6 kusÛ, vidliãky a noÏe ocelové stﬁenky,
stﬁíbrné rukojeti, bohatû plasticky zdobeno,
Ag 800/1000, celková hmotnost 179 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

33

28

29 
Mal˘ mosazn˘ kalamáﬁ
(A small brass inkstand)
âechy, 20. léta 20. století, secesní prvky, ‰íﬁka 15 cm,
vyvolávací cena: 290 CZK (11 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK

25

26 
·est stﬁíbrn˘ch lÏiãek
(Six silver tea spoons)
Rakousko, datováno v puncovní znaãce 1861,
ryzost 13 lotÛ, Ag 812/1000, iniciály stﬁíbrníka IK,
celková hmotnost 123,1 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

33 
Malá pistole
(A small pistol)
pravdûpodobnû Anglie, 1. polovina 19. století,
perkusní mechanismus, velká ráÏe, zdobeno rytím,
znaãeno J. Sham, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (178 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

34 
NÛÏky a dopisní nÛÏ v etuji
(A scissors and a letter knife in a leather case)
Nûmecko, Solingen, Pfeilring, 30.-40. léta 20. století,
styl art deco, zlacená a niklovaná ocel, délka etuje 27 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

34

29

30 
Lovecká brokovnice
(A hunter shot-gun)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, dvouhlavÀová pu‰ka,
dvû spou‰tû, zdobeno rytím, pod hlavní v˘robní
znaãky, délka 109 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

35 
Niklovaná lampiãka s klipem
(A nickel plated lamp with a patent clip)
stﬁední Evropa, 20.-30. léta 20. století, niklovaná
mosazná lampiãka na pﬁipnutí k vertikálním
i horizontálním podloÏkám s v˘suvn˘m ramenem,
novû elektrifikováno, celková v˘‰ka 39 cm,
prÛmûr stínidla 14 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

26

30

23

31 
HÛlka se stﬁíbrnou rukojetí
(A stick with a silver handle)
Nûmecko, pﬁelom 19. a 20. století, rukojeÈ plasticky
zdobená vegetativním dekorem, puncováno
nûmeck˘m puncem, Ag 800/1000, délka 90 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (82 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

35

31

6

II. SKLO
(GLASS)
36
Váza z hnûdého skla s rÛÏov˘mi vlákny
(A vase of a brown glass with rose fibres)
âechy, 60.-70. léta 20. století, hutní sklo
se zatavenou bílou a rÛÏovou nití, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhadní cena: 650 aÏ 800 CZK
37 
Art decová ãí‰e s malbou kvûtin
(An Art Deco glass with the painting of flowers)
âechy, pravdûpodobnû Kamenick˘ ·enov,
20.-30. léta 20. století, hnûdé (topazové sklo),
zdobeno transparentní malbou, v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhadní cena: 4000 aÏ 5000 CZK
38 
Pohár s ﬁezbou andûla a svûtcÛ
(A goblet with the engraving
of an angel and saints)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida),
konec 19. století, kﬁi‰Èálové sklo s hnûdou lazurou,
zdobeno rytinami, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhadní cena: 3600 aÏ 4500 CZK
39 
Kﬁi‰Èálová brou‰ená váza s hnûdou lazurou
(A crystal cut vase with a brown overlay)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 20.-30 léta 20. století,
fasetovû brou‰eno, ãásteãnû probrou‰ená lazura, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 12000 CZK
40 
Kﬁi‰Èálov˘ ryt˘ pohár se Ïlutou lazurou
a ãern˘m tiskem
(A crystal engraved goblet with a yellow
overlay and black prints)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 20.- 30. léta 20. století,
zdobeno rytinami s kvûtinov˘m dekorem a ti‰tûn˘mi
medailony s rokokov˘mi námûty, v˘‰ka 25,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (26 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

43 
Váza ze zeleného irizovaného skla plasticky
zdobená zlat˘mi listy
(A vase of a green irisated glass with a plastic
decoration of gold leaves)
âechy, pravdûpodobnû Loetz, kolem roku 1905,
secesní styl, irizované sklo, galvanoplasticky zdobeno
motivy zlat˘ch ryt˘ch listÛ, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
44 
Váziãka ze zeleného skla plasticky zdobená
stﬁíbrn˘mi ornamenty a kvûty
(A small vase of a green glass with a plastic
decoration of silver ornaments and flowers)
âechy, Loetz, kolem roku 1905, dekor Titania,
secesní styl, mramorované sklo, galvanoplasticky
stﬁíbﬁeno, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
45 
Kﬁi‰Èálová mísa zdobená rytinami
(A crystal bowl decorated with engravings)
severní âechy, 2. polovina 19. století,
mísa s laloãnat˘mi okraji, bohatû zdobená rytinami
s vegetativním dekorem, prÛmûr 29 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

47 
Brou‰ená karafa ze Ïlutého skla se ‰esti
skleniãkami
(A cut decanter of a yellow glass with six small
glasses)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta
20. století, art decov˘ styl, fasetovû brou‰ené sklo
v˘‰ka karafy 23,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

47

48 
Karafa, ‰est pohárkÛ a tác z fialového lisovaného
skla
(A decanter, six small glasses and a dish
from a violet pressed glass)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta
20. století, art decov˘ styl, v˘‰ka karafy 18 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

48

45
46 
Kﬁi‰Èálová mistiãka s víãkem zdobená rytinami
a zlacením
(A crystal small bowl with a cover decorated
with engravings and gold)
severní âechy, 2. polovina 19. století,
bohatû zdobeno rytinami s vegetativním dekorem,
zlacení ãásteãnû setﬁeno, prÛmûr 11,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

49 
Kﬁi‰Èálová sklenice zdobená Ïlutou lazurou a rytinami
(A crystal glass with a yellow overlay and engravings)
âechy, Nov˘ Bor, 1. tﬁetina 20. století, zdobeno rytinou
zámku, divoké zvûﬁe a ornamenty v pseudorokokovém
stylu, v˘‰ka 13,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 600 aÏ 800 CZK

49

42 
Dvû sklenice stﬁíbrné barvy
(Two glasses silver coloured)
severní âechy, poãátek 20. století, stﬁíbﬁeno zevnitﬁ
tak zvan˘m amalgamem, malováno,
mírnû po‰kozeno, v˘‰ka kaÏdé 11 cm,
vyvolávací cena: 490 CZK (18 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

37

46

41 42

51 
Kﬁi‰Èálová a zelená váza s rytinami tulipánÛ
(Crystal and green vase with engravings
of tulips)
âechy, Karlovy Vary, Moser, po roce 1945, secesní
dekor, kﬁi‰Èálové sklo pﬁecházející do uranovû zelené,
znaãeno leptanou znaãkou, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 9200 CZK (341 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

40

41 
Sklenûn˘ svícen stﬁíbrné barvy
(A glass candlestick silver coloured)
severní âechy, poãátek 20. století, stﬁíbﬁeno zevnitﬁ
tak zvan˘m amalgamem, mírnû po‰kozeno, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 290 CZK (11 EUR)
odhad: 350 aÏ 450 CZK

50

50 
Kobaltovû modrá váziãka s oroplastikou
(A cobalt blue small vase with an oroplastic)
âechy, Moser, 60.-70. léta 20. století, fasetovû brou‰eno,
zdobeno leptan˘m a zlacen˘m pruhem s vegetativním
dekorem, znaãeno, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

7

52 
Kﬁi‰Èálová váza plasticky zdobená stromy
(A crystal vase with a plastic decoration of trees)
severní âechy, pravdûpodobnû Jablonec nad Nisou
(Gablonz), Schlevogt, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, lisované, leptané sklo, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

59 
Svûtle Ïlutá brou‰ená váza
(A pale yellow cut vase)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, citrínové sklo, fasetovû brou‰eno,
znaãeno, v˘‰ka 21,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

66 
Fialová váza s oroplastikou
(A violet vase with an oroplastic)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
ametystové sklo, fasetovû brou‰eno, leptan˘ a zlacen˘
dekor ﬁímsk˘ch bojovníkÛ, znaãeno, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

53 
Modrá váza zdobená oroplastikou s EgypÈany
(A blue vase decorated with oroplastic with
Egyptiens) âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, 20. léta
20. století, styl art deco, dekor „Etrusk“, kobaltové
sklo, leptáno, zlaceno, v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 13 000 CZK (481 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

60 
Zelená brou‰ená váza
(Green cut vase)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, fasetovû brou‰eno, znaãeno,
v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

67 
Kﬁi‰Èálová váza s rytinou vesnické dívky
(A crystal vase with an engraving of a farmer
female)
âechy, Karlovy Vary, Moser, polovina 20. století,
fasetovû brou‰eno, ryto a leptáno, znaãeno, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (181 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK

54 
Îlutá váza s fialov˘mi listy a bobulemi
(A yellow vase with violet leaves and berries)
Francie, Montesy, poãátek 20. století, secese,
ve stylu Gallé, vrstvené sklo, leptáno, brou‰eno,
signováno, v˘‰ka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

61 
Kﬁi‰Èálová váza plasticky zdobená
moﬁsk˘mi tvory
(A crystal vase with a plastic
decoration of sea creatures)
severní âechy, pravdûpodobnû Jablonec nad Nisou
(Gablonz), Schlevogt, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, lisované, leptané sklo,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

55 
Svûtle Ïlutá miska s fialov˘mi kvûtinami
(A pale yellow bowl with violet flowers)
âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, 1. ãtvrtina 20. století,
secese, ve stylu Gallé, vrstvené sklo, leptáno,
brou‰eno, signováno, prÛmûr 16,5 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
56
Svûtle Ïlutá krabiãka s fialov˘mi
a zelen˘mi listy a kovov˘m víãkem
(A pale yellow box with violet
and green leaves and metal cover)
Francie, Legras, 1. ãtvrtina 20. století, secese, ve stylu
Gallé, vrstvené sklo, leptáno, brou‰eno, signováno,
‰íﬁka 11,5 cm, stﬁíbrné víãko, Ag 800/1000,
hmotnost 82,0 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
57 
Lisovaná váza ze zeleného uranového skla
(Pressed vase of the green uran glass)
severní âechy, pravdûpodobnû Riedel, 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno oblouãky, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

57

58 
Sklenice se dvûma medailony s lovcem a psy
(A glass with two medailons with a hunter
and his dogs)
severní âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida),
2. polovina 19. století, biedermeirovsk˘ styl, zelené
sklo vrstvené mléãn˘m sklem, probru‰ováno, malováno
dvûma miniaturami a kvûtinami, v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (315 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

67

62

61

52

62 
Kﬁi‰Èálová váza plasticky zdobená máky
(A crystal vase with a plastic
decoration of poppies)
severní âechy, pravdûpodobnû Jablonec nad Nisou
(Gablonz), Schlevogt, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, lisované, leptané sklo, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK
63 
OranÏová váziãka s modr˘mi kvûtinami
(An orange vase with blue flowers)
âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz,
1. ãtvrtina 20. století, kamejové sklo,
leptáno, brou‰eno, signováno v dekoru jednou
ze znaãek Loetzu: „Richard“, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
64 
âervená, modrá a hnûdá váza
zdobená Ïlut˘mi nitûmi
(A red, blue and brown vase decorated
with yellow fibres)
Itálie, Murano, 70.-90. léta 20. století,
foukané sklo barvené ve hmotû,
opleteno za tepla sklenûnou nití, v˘‰ka 42 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
65 
Kﬁi‰Èálová fasetovû brou‰ená váza
(A crystal faset cut vase)
âechy, Îelezn˘ Brod, polovina 20. století,
pﬁipravená plocha pro rytinu nebo vûnování,
signováno Hlou‰ek, v˘‰ka 30,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

68 
Fialová váza se slony
(A violet vase with elephants)
âechy, pravdûpodobnû Podûbrady,
30. léta 20. století, ametystové sklo,
fasetovû brou‰eno, leptan˘
a zlacen˘ dekor slonÛ, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
69 
Kﬁi‰Èálová irizovaná váza s fialov˘mi nálepy
(Crystal irisated vase with violet fibres)
âechy, pravdûpodobnû Klá‰tersk˘ Ml˘n,
Loetz, pﬁelom 19. a 20. století, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
70 
Fialová irizovaná váza s malou kovovou montáÏí
(A violet irisated vase with a small metal
monting)
âechy, pravdûpodobnû Ko‰Èany, Palme-König,
pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno proh˘báním
a zatavovanou nití, montáÏ u hrdla
s dekorem leknínÛ, v˘‰ka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
71 
Brou‰ená váza z alexandritového skla
(A cut vase from the alexadrit glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 30.-40. léta
20. století, sklo mûnící barvu z ãerveno fialové
do modré podle typu osvûtlení, fasetovû brou‰eno,
znaãeno „Alexandrit Karlsbad Moser“,
v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
72 
Brou‰ená váza ze zeleného uranového skla
(A cut vase of the green uran glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 30.-40. léta 20. století,
fasetovû brou‰eno, znaãeno, v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
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III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
73 
Talíﬁ s prolamovan˘m okrajem a malbou kvûtin
(A plate with holes in an edge and
a painting of flowers)
âechy, Klá‰terec nad Ohﬁí (Klosterau),
Thun, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, znaãeno tlaãenou znaãkou
Klá‰terce a nepravou znaãkou Sévres,
prÛmûr 20 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

77 
Dóza s víãkem ve tvaru jablka
(A bowl with a cover in the shape
of an apple)
âechy, Slavkov (Schlaggenwald),
2. polovina 19. století, porcelán,
plasticky zdobeno, glazováno, zlaceno,
znaãeno, v˘‰ka 12,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

82 
·álek a pod‰álek zdoben˘ kvûtinami
a zlacením (A cut and soucer decorated
with flowers and gold)
âechy, Stará Role,
20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno,
zdobeno potiskem a bohatû zlaceno,
zlacen˘ vnitﬁek ‰álku,
v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 650 aÏ 800 CZK
83 
Keramick˘ ko‰íãek
ve tvaru talíﬁku
(A ceramic basket
in the shape of a small plate)
âechy, pravdûpodobnû Unãín u Teplic,
kolem poloviny 19. století,
Ïlutá keramika (terralit),
zpracovaná jako ko‰ík, zlaceno,
prÛmûr 13,5 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

80

74 
Dóziãka s víãkem s plastick˘mi kvûty
(A small bowl with a cover
with a plastic decoration
of flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen),
1. ãtvrtina 20. století, porcelán,
plasticky zdobeno kvûtinami,
malováno, zlaceno,
prÛmûr 7 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2200 CZK

77

75 
Mistiãka s otvory
v okraji zdobená kvûtinov˘m dekorem
(A bowl with holes in an edge decorated
with flowers)
Nûmecko, Bavorsko, Arzberg, Schumann,
20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, prolamované okraje,
zdobeno potiskem,
‰íﬁka 22 cm,
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 360 aÏ 450 CZK
76 
Talíﬁ s muÏem hrajícím
na harfu a dívkou
(A plate with a man playing
on a harp and a female)
âechy, pravdûpodobnû Trnovany u Teplic,
Wahliss, vídeÀsk˘ styl, pﬁelom 19. a 20. století,
znaãeno znaãkou Vídnû, porcelán, glazováno,
zdobeneno potiskem a malbou, zlaceno,
prÛmûr 30 cm, úprava pro zavû‰ení,
kvalitní provedení,
vyvolávací cena: 4900 CZK (182 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

74

78

78 
Konviãka
(A small watering-can)
âechy, 2. polovina 19. století, porcelán, plasticky
zdobeno kvûtinami, malováno, zlaceno, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 350 aÏ 450 CZK
79 
Dva ‰álky s pod‰álky malované kvûtinami
(Two cups and soucers painted with flowers)
âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), pﬁelom 19. a 20.
století, porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
malováno, zlaceno, v˘‰ka 5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
80 
Dóziãka s víãkem
s plastick˘mi kvûty a malbou hmyzu
(A small bowl with a cover with a plastic
decoration of flowers and paintings of insects)
Maìarsko, pravdûpodobnû Herend, 2. polovina
19. století, znaãeno znaãkou Vídnû, porcelán,
glazováno, malováno, délka 6 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 900 aÏ 1000 CZK
81 
Dóziãka s víãkem s malbou dívky a andûla
(A small bowl with a cover with a painting
of a female and an angel)
âechy, pravdûpodobnû Karlovy Vary, 20.-30. léta
20. století, vídeÀsk˘ styl, porcelán, glazováno, zdobeno
domalovan˘m tiskem a stﬁíbrnou galvanoplastikou,
prÛmûr 6 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

84 
Dva ‰álky s pod‰álky a dezertní talíﬁe
zdobené stﬁíbrem
(Two cups and soucers and small plates
decorated with silver)
âechy, pravdûpodobnû Karlovy Vary,
20.-30. léta 20. století,
styl art deco, porcelán, plasticky zdobeno,
glazováno, stﬁíbrné pruhy
s leptan˘m dekorem dûtí
a zvíﬁat, v˘‰ka hrníãkÛ 7 cm,
prÛmûr talíﬁkÛ 20,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK

84

85 
RÛÏov˘ hrníãek zdoben˘ kvûty
a jahodami
(A rose cup decorated
with flowers and strawberries)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století,
porcelán, plasticky zdobeno,
malováno, nápis: „Srdeãn˘ dárek“,
tak zvan˘ „pouÈov˘“ hrníãek,
v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK
86 
·álek a pod‰álek
se Ïlut˘mi pruhy malovan˘ zlatem
(Cup and soucer with yellow stripes
and gold paintings)
Anglie, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, zdobeno pod glazurou,
malováno zlat˘m vegetativním dekorem,
v˘‰ka 4,5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

9

87 
Chlapec s rukama v kapsách
(A boy with hands in his pockets)
âechy, Duchcov, Royal Dux,
po roce 1945, porcelán, glazováno,
malováno, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

90 
·álek a pod‰álek s dívãími postavami
(Cup and soucer with female figures)
âechy, pravdûpodobnû Stará Role, Victoria,
20.-30. léta 20. století, vídeÀsk˘ styl,
porcelán, glazováno, zdobeno ti‰tûn˘m dekorem,
zlaceno, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

92

87

88 
Dóziãka s víãkem ve tvaru vajíãka se zajícem
(A small bowl with a cover in the shape
of an egg with a hare)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno,
galvanoplasticky zdobeno stﬁíbrem,
forma velikonoãního vajíãka,
délka 8,5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

88

81

89 
·álek a pod‰álek s modr˘mi kytiãkami
(Cup and soucer with blue flowers)
âechy, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, zlaceno, v˘‰ka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

89 116 79

91 
·álek a pod‰álek s ãínskou krajinou
(Cup and soucer with Chinese landscape)
Nûmecko, Villeroy & Boch,
pﬁelom 19. a 20. století,
porcelán, zdobeno modr˘m
potiskem pod glazurou,
v˘‰ka 5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK
92 
·álek a pod‰álek s ãernou malbou
(Cup and soucer with black painting)
âechy, 20.-30. léta 20. stoleti,
styl art deco, porcelán,
glazováno, malováno stylizovan˘m
vegetativním dekorem,
v˘‰ka 4,5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK
93 
Porcelánov˘ ováln˘ tác
(Porcelain oval plate)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal,
20.-30. léta 20. století,
porcelán, plasticky zdobené okraje,
glazováno, zlaceno,
délka 45 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

96 
RÛÏová ãajová souprava pro dvû osoby
(A rose tea set for two persons)
âechy, Nová Role, 20.-30. léta 20. století, art decov˘
styl, konviãka, mlíãenka, cukﬁenka, dva ‰álky
a pod‰álky, porcelán, glazováno, malováno abstraktními
dekory, stﬁíbﬁené okraje, znaãeno, v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (70 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

91

90
97 
Dóziãka s víãkem malováno
kvûty a ptáãky
(A small bowl with a cover painted
with flowers and birds)
Slezsko, Prussia,
1. tﬁetina 20. století, porcelán,
glazováno, malováno,
víãko v mosazné montáÏi,
délka 8 cm,
vyvolávací cena: 650 CZK (24 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

96

94 
·álek a pod‰álek s Japonkami
(Cup and soucer
with Japanese females)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století,
styl Noritake, jemn˘ porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK
95 
So‰ka psa
(A small statue of a dog)
Nûmecko, Ludwigsburg,
po roce 1948, porcelán, glazováno,
malováno, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

95

10

98 
Keramick˘ korbel s cínov˘m víãkem
(A ceramic goblet with
a tin cover)
Nûmecko, Mettlach, Villeroy & Boch,
pﬁelom 19. a 20. století,
jemná kamenina, plasticky zdobeno
v historizujícím stylu,
celková v˘‰ka 38 cm,
vyvolávací cena: 8900 CZK (330 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

103 
Dva ‰álky a pod‰álky
s abstraktním dekorem
(Two cups and soucers
with an abstract decoration)
âechy, Karlovy Vary,
20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno,
zdobeno ti‰tûn˘m
abstraktním vzorem,
uvnitﬁ zlaceno,
znaãeno Karlovy Vary (Carlsbad),
v˘‰ka kaÏdého 5,8 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

106 
Talíﬁ s erbem
(A plate with an coat of arms)
âína, 2. polovina 18. století,
porcelán, glazováno, malováno,
dûláno na zakázku dle holandsk˘ch
návrhÛ pro ‰lechtické rodiny,
prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
107 
Miska se stojící polonahou dívkou
(A bowl with a standing half nude female)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer),
20.-30. léta 20. století,
styl art deco, porcelán,
glazováno, malováno zlatem,
znaãka Kunst-Abteilung, celková v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (219 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

103

98
99 
Princezna se Ïabkou
(The princess with the frog)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal,
20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno,
znaãka Rosenthal Kunstabteilung,
malováno, ãíslo modelu 1793/1,
modelér L. Friedrich-Gronau,
v˘‰ka 20,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
100 
Dítû s bubínkem
(A child with a drum)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 20.-30. léta 20. století,
art decov˘ model „Kind“, porcelán, glazováno,
malováno, znaãeno,
v˘‰ka 19,5 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (704 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK
101 
Talíﬁ s miniaturami pûti dam
(A plate with miniatures of five ladies)
Rakousko, VídeÀ,
tlaãená datová znaãka 1798,
porcelán, glazováno,
malováno, plasticky zdobeno,
zlaceno ve vídeÀském stylu,
prÛmûr talíﬁe 35 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
102 
Porcelánová fajfka s miniaturou DráÏìan
(A porcelain pipe with a miniature of Dresden)
Nûmecko, Sasko, DráÏìany,
2. polovina 19. století, porcelán, glazováno
malováno, porcelánová ãást fajfky,
délka 13 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (178 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

104 
Bíl˘ medvûd
(A white bear)
Nûmecko, Berlín, datováno 1909,
porcelán, glazováno, malováno,
ãíslo modelu 9239,
tlaãené iniciály modeléra,
délka 25 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK

107

104
105 
Velk˘ baÏant
(A big pheasant)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal,
20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno,
modelér Kärner, ãíslo modelu 434,
v˘‰ka 30 cm, délka 35 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

102

105

108 
Opil˘ faun a dvû polonahé dívky
(Druken Faun and two half nude girls)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20. léta 20. století,
porcelán, malováno, glazováno, signováno
na podstavci A. Caasmann, ãíslo modelu K 190,
slavn˘ model, v˘‰ka 20,5 cm, délka 22 cm
vyvolávací cena: 19 000 CZK (704 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
109 
Kleãící dívka s kvûtinov˘m ko‰íkem
(A kneeling female with a flower basket)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), polovina 19.
století, porcelán, glazováno, malováno, ãíslo modelu
J 6, poﬁadí z formy 62, ãíslo malíﬁe 22,
technologická prasklina na podstavci, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (639 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

11

110 
Porcelánová váza s plasticky zdoben˘m
podstavcem a kvûtinov˘m dekorem
(A vase with a plastic decorated stand
and flowers)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, typick˘ model Rosenthalu,
plastické zdobení ovocem, barevn˘ dekor kvûtin
na glazuﬁe, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

113 
Dvû srny
(Two roes)
Francie, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, bledûmodﬁe
glazovaná keramika, znaãeno
„Odyv“, délka 46 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
114 
Busta Madony s dítûtem
(A bust of the Madona
with her child)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer),
20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 24 cm,
so‰ka poloÏená na dﬁevûné konzoli –
moÏno povûsit na zeì,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

117 
Váziãka s modr˘mi pruhy
a malbou kvûtin
(A small vase with blue stripes
and a painting of flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen),
1. ãtvrtina 20. století, porcelán,
zdobeno kobaltovou modﬁí,
glazováno, malováno, zlaceno, v˘‰ka 13,5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

114
110
111 
Porcelánová fialovû irizovaná váza
(Porcelain violet irisated vase)
Nûmecko, Bavorsko, 20. léta 20. století, porcelán,
glazováno, irizováno, znaãeno „Royal Bavaria“,
v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
112 
Stojící andûlíãek s prstem pﬁed ústy
(A standing angel with a finger on the mouth)
âechy, podle návrhu Marie Fischerové-Kvûchové,
znaãeno „MFK“, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

115 
Fajánsov˘ dÏbán s malbou kvûtin a domÛ
(A faience jug with a painting of flowers
and houses)
Morava, Holice, 1898-1905,
vyrobeno ve stylu habánské fajánse,
malováno v pﬁevaÏující tmavû zelené barvû,
znaãeno tlaãenou znaãkou,
v˘‰ka 34 cm,
vyvolávací cena: 6200 CZK (230 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

115

112

116 
Bíl˘ plasticky zdoben˘ ‰álek
a pod‰álek se zlacen˘mi okraji
(A white plastic decorated cup
and soucer with golden edges)
Nûmecko, Sasko, Mí‰en (Meissen),
2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, plastická v˘zdoba
ve formû listÛ, 2. jakost, znaãeno,
v˘‰ka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

117
118 
·álek a pod‰álek s malbou rÛÏe
(A cup and soucer with
a painting of a rose)
Nûmecko, Sasko, Mí‰en (Meissen),
znaãka z let 1924-1938, porcelán,
glazováno, malováno,
zlaceno, klasick˘ mí‰eÀsk˘ dekor,
v˘‰ka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

118

122

119 
Velká váza s malbou rÛÏí
(A big vase with the painting of roses)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal,
20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, podpis malíﬁe, znaãeno
Rosenthal Kunst-Abteilung,
v˘‰ka 42 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (463 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

12

120 
Busta dítûte
(A bust of a child)
Nûmecko, Sasko, Potschappel,
2. polovina 19. století,
tak zvan˘ „Bourbon“, porcelán,
glazováno, malováno,
znaãeno znaãkou Vídnû,
v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
121 
Fajánsov˘ talíﬁ s malbou modré krajiny
(A faience plate with the painting
of a blue landscape)
Holandsko, Delft, manufaktura
u „Porcelánové lahve“,
pﬁelom 19. a 20. století, prÛmûr 29 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

126 
Kropenka s hlavou JeÏí‰e Krista
(Aspersorium with the head
of Jesus Christ)
pravdûpodobnû Francie,
2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 20,3 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3200 CZK
127 
Miska v podobû kachny
(A bowl in the shape of a duck)
âechy, Teplice, Amphora,
20.-30. léta 20. století,
styl art deco, keramika,
plasticky zdobeno, glazováno,
znaãeno, v˘‰ka 21,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

128 
Modr˘ ‰álek a pod‰álek malovan˘ kvûtinami
(A blue cup and soucer painted with flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen),
pﬁelom 19. a 20. století,
porcelán, kobaltová modﬁ
pod glazurou, malováno, zlaceno,
v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
129 
Polonah˘ sedící muÏ hrající
na kytaru
(A half nude sitting man playing
on a guitar)
Itálie, Torino, pravdûpodobnû Lenci, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, jemná kamenina,
glazováno, malováno, znaãeno, v˘‰ka 39 cm,
‰íﬁka 42 cm, mimoﬁádnû atraktivní model,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (704 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

128 133 86
129
130 
Váza s víãkem na tﬁech noÏkách plasticky
zdobená psy
(A vase with a cover on tree legs
with a plastic decoration of dogs)
Japonsko, styl Kutani,
pﬁelom 19. a 20. století,
porcelán, glazováno,
malováno japonsk˘mi postavami
a vegetativním dekorem, v˘‰ka 39 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

121
122 
Mistiãka s malbou rÛÏe
(A small bowl with a painting of a rose)
Nûmecko, Sasko, Mí‰en (Meissen),
znaãka z let 1924-1938, porcelán,
glazováno, malováno, zlaceno,
klasick˘ mí‰eÀsk˘ dekor,
‰íﬁka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
123 
Váza s víãkem zdobená nahou dívkou
a ﬁímsk˘m vojákem
(A vase with a cover decorated
with a nude female and a Roman soldier)
âechy, pravdûpodobnû Dubí
u Teplic (Eichwald), Bloch,
pﬁelom 19. a 20. století,
vídeÀsk˘ styl, porcelán,
glazováno, zdobeno potiskem,
malbou a zlacením,
znaãeno znaãkou Vídnû,
v˘‰ka 35 cm,
vyvolávací cena: 3300 CZK (122 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

131 
Váza s víãkem plasticky zdobená so‰kou psa
(A vase with a cover with a plastic decoration
of a dog)
Japonsko, styl Kutani,
pﬁelom 19. a 20. století, porcelán,
glazováno, malováno japonsk˘mi
postavami a vegetativním dekorem, v˘‰ka 49 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

124 
Váza zdobená keramick˘mi kameny
(A vase decorated with ceramic stones)
âechy, Teplice, Amphora, 20. léta 20. století,
keramika, plasticky zdobeno, barevnû glazováno,
znaãeno, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
125 
Kropenka ve tvaru kﬁíÏe
(Aspersorium in the shape of a cross)
Belgie, pravdûpodobnû Brusel, 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno,
v˘‰ka 27,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
Odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

132 
Keramick˘ kvûtináã
(A ceramic flower pot)
pravdûpodobnû Francie,
20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno
vegetativním dekorem, barevnû glazováno,
v˘‰ka 21 cm, mírnû po‰kozeno krakelací,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3300 CZK

123

126

125

133 
·álek s pod‰álkem plasticky
zdoben˘ listy
(A cup and a soucer with a plastic decoration
of leaves)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen),
2. polovina 19. století, II. jakost,
porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, zlacení ãáteãnû setﬁeno,
v˘‰ka 7,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4200 CZK

13

134 
Porcelánová mísa s malbou
ze Ïivota âíÀanÛ
(A porcelain bowl with a painting
from the life of Chinese)
âína, 2. polovina 19. století, styl „kantonského
medailonu“, porcelán, glazováno, malováno,
prÛmûr 28,5 cm
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

134
136 
Velká váza s gej‰ami a ãarodûji
(A big vase with geishas and wizards)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl satsuma,
jemná kamenina, malováno pastózními emaily,
zlaceno, v˘‰ka 49 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (219 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
137 
Kleãící kolombína
(A kneeling Colombine)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal,
20. léta 20. století, styl art deco, porcelán,
glazováno, malováno, znaãeno,
modelér D. Charol, ãíslo modelu 195,
v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

136

138 
So‰ka Skota
(A statue of a Scott)
âechy, pravdûpodobnû Praha, kolem poloviny
19. století, porcelán, ãásteãnû glazováno, malováno,
tlaãená znaãka modelu 2, znaãka malíﬁe 9,
po‰kozeno, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

131

138

132
135 
Velká ãínská váza s váleãníky
(A big Chinese vase with warriors)
âína, 2. polovina 19. století, tak zvaná krakelovaná
váza, porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
malováno, v˘‰ka 62 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

135

14

IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
139 
Zlat˘ prsten z bílého zlata s centrálním
diamantem a routami
(A ring of a white gold with one central
diamond and small stones)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, diamanty
celkem 0,80 ct, centrální briliant naÏloutlé barvy
cca 0,75 ct, hmotnost 2,76 g,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1444 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 48 000 CZK

144 
Zlat˘ ryt˘ náramek ve formû kruhu
(A gold engraving bracelet in the shape of a ring)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
prÛmûr 7,1 cm, Au 585/1000, hmotnost 12,8 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

148 
Stﬁíbrn˘ náramek kruhového tvaru s rytinami
(A silver bracelet in the shape of a ring with
engravings)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
rytiny se stylizovan˘m kvûtinov˘m dekorem,
prÛmûr 7,5 cm, Ag 900/1000, hmotnost 33,4 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

144

139

140 
Stﬁíbrné dámské náramkové hodinky
se stﬁíbrn˘m náramkem
(A silver lady’s wrist watch with a silver bracelet)
·v˘carsko, 20. léta 20. století, bíl˘ ãíselník
s arabsk˘mi ãíslicemi, stﬁíbro zdobené tulou,
Ag 800/1000, celková hmotnost 26,1 g, funkãní stav,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
141 
Kapesní hodinky Omega
(A pocket watch Omega)
·v˘carsko, 20.-30. léta 20. století, dvouplá‰Èové
hodinky, bíl˘ mírnû po‰kozen˘ ãíselník, znaãen˘
plá‰È i hodinov˘ stroj, 15 kamenÛ, funkãní stav,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

145 
Zlat˘ ﬁetízek k náramkov˘m hodinkám
(A gold chain for wrist watch)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, pﬁívûs
s kamejí z perleti s ﬁezbou hlavy ﬁímského vojáka
a peãetním kamenem (onyxem), Au 585/1000,
celková hmotnost 39,90 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
146 
Stﬁíbrná plasticky zdobená broÏ a náu‰nice
v etuji
(Siver plastic decorated brooch and earrigs
in a box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
biedermeierovsk˘ styl, zdobeno imitacemi tyrkysu,
zlacené stﬁíbro, Ag 900/1000,
celková hmotnost 6,4 g,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
147 
·irok˘ granátov˘ náramek
(A wide Czech garnets bracelet)
âechy, 20.-30. léta 20. století, osm ﬁad ãesk˘ch granátÛ,
celková ‰íﬁka 2 cm, kruhov˘ tvar, otvírání pantem,
zlacené stﬁíbro, Ag 900/1000, celková hmotnost 63,2 g
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

148
149 
Zlat˘ prsten s ãerven˘m kamenem
(A gold ring with a red stone)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
zdobeno rytím, Au 200/1000, celková hmotnost
3,10 g, osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2000 CZK

149

150 
Zlat˘ prsten s korálem
(A gold ring with a coral)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, zdobeno
rytím, Au 200/1000, Neugold, celková hmotnost 6,20 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (55 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

141

142 
Zlatá broÏ ve tvaru uzlu v etuji
(A gold brooch in the shape of a knot in a box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, tak zvané
„duté“ zlato, plasticky zdobeno, ou‰ko pro zavû‰ení,
Au 585/1000, hmotnost 6,15 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK
143 
Oválné zlaté náu‰nice se zelen˘mi kameny
a ovûsky
(An oval gold earrings with green stones
and pendants)
Rakousko-Uhersko, 80. léta 19. století, pseudorenesanãní
styl, plasticky zdobeno, ovûsky ve formû tyãek,
Au 585/1000, celková hmotnost 7,2 g
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

147
150

142

151 
Zlaté manÏetové knoflíky
(A gold cuff buttons)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno rytím,
Au 585/1000, hmotnost 5,4 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

15

152 
Secesní broÏ s fotografií
(An Art Nouveau brooch with a photo)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, double,
zdobeno 2 ãerven˘mi kameny, ovûskem ve tvaru
srdíãka a fotografií mladého muÏe, délka 3,8 cm,
celková hmotnost 4,9 g,
vyvolávací cena: 450 CZK (16 EUR)
odhad: 550 aÏ 700 CZK

152

153 
Prsten z bílého zlata s ãern˘m opálem
(A ring of a white gold with a black opal)
západní Evropa, 2. polovina 20. století, ováln˘ opál
ve formû triplety, onyx, vrstva opálu, sklenûná kopule,
zlato Au 585/1000, zdobeno rytím,
celková hmotnost 2,25 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

157 
Diamantov˘ prsten z bílého zlata ve tvaru ‰estiúhelníku
(A diamond ring of white gold
in the shape of a hexagon)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
centrální diamant s briliantov˘m v˘brusem
o hmotnosti 0,55 ct, dláÏìûno diamantov˘mi
routami, Au 585/1000, celková hmotnost 2,52 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (852 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

157

158 
LorÀon s ﬁetízkem
(Glasses with a chain)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, obrouãky
z bílého zlata, gravírováno, Au 375/1000,
Au 450/1000, celková hmotnost 19,50, g,
osvûdãení puncovního úﬁadu, ﬁetízek obecn˘ kov,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

154 
Jehlice do kravaty ve formû podkovy
(A pin into a tie in the shape of a horseshoe)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, zdobeno
tyrkysy, Ag 900/1000, celková hmotnost 2,2 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
155 
Zlat˘ pﬁívûs s perliãkami
(A gold pendant with small pearls)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, jemnû zdobeno
zlat˘mi lísteãky, kosoãtverci a perliãkami, jedna perliãka
chybí, Ïluté Au 585/1000 hmotnost 2,69 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

160 
Zlat˘ prsten s diamantem
(A gold ring with a diamond)
USA, 60.-80. léta 20. století, osazen drobn˘ diamant
o hmotnosti 0,02 ct, Ïluté a bílé Au 410/1000, celková
hmotnost 2,00 g, pﬁepuncováno ãesk˘m puncem,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

160

161 
Zlat˘ prsten se smaragdem
(A gold ring with an emerald)
pravdûpodobnû âechy,
90. léta 20. století, osazen smaragd
o hmotnosti asi 0,8 ct,
a dvû diamantové routy, Au 585/1000,
celková hmotnost 2,81 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

158

159 
Zlat˘ prsten s onyxem
(A gold ring with an onyx)
USA, 60.-80. léta 20. století, Ïluté Au 410/1000,
celková hmotnost 2,20 g, pﬁepuncováno ãesk˘m puncem,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

162

155

156 
Stﬁíbrná oválná broÏ s granáty
(A silver oval brooch with garnets)
âechy, poãátek 20. století, secesní styl, osazeno ãesk˘mi
granáty a almadiny, Ag 900/1000, hmotnost 8,2 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

159

154

151

156

162 
Stﬁíbrné kapesní hodinky Schaffhausen
(A silver pocket watch Schaffhausen)
·v˘carsko, 1. tﬁetina 20. století, dvouplá‰Èové
hodinky, bíl˘ ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi, znaãené
plá‰tû i hodinov˘ stroj, mikroregulace, funkãní stav,
prÛmûr 5 cm, hmotnost 84,4 g,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
163 
Stﬁíbrné dámské náramkové hodinky
s bíl˘m koÏen˘m páskem
(A silver lady’s wrist watch
with a white leather bracelet)
·v˘carsko, znaãeno Vagd, 20.-30. léta 20. století,
bíl˘ ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi,
Ag 800/1000, celková hmotnost 16,3 g,
funkãní stav,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
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164 
Stﬁíbrné dámské náramkové hodinky s ãern˘m
koÏen˘m páskem
(A silver lady’s wrist watch with a black leather
bracelet)
·v˘carsko, znaãeno, 20.-30. léta 20. století, ãíselník
s arabsk˘mi ãíslicemi, zdobeno tulou, Ag 800/1000,
celková hmotnost 24,2 g, funkãní stav,
vyvolávací cena:1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

163

164

171 
Zlatá broÏ s brilianty
(A gold brooch with diamonds)
âeskoslovensko,
20.-30. léta 20. století,
styl art deco, obdélníkov˘ tvar,
kombinace bílého
a Ïlutého zlata, osazeny dva diamanty
s briliantov˘m v˘brusem
o hmotnosti 0,17 a 0,08 ct,
dláÏdûno drobn˘mi diamanty
celkem 0,415 ct, Au 585/1000,
celková hmotnost 5,35 g,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

140

165 
Krbové mosazné zlacené hodiny
v rokokovém stylu
(A mantel brass gold plated clock
in a rococo style)
Francie, 2. polovina 19. století, zdobeno galantním
párem, kvûtinami a rokokov˘mi ornamenty,
signovan˘ stroj, S. Japy fils, pÛlové bití, klíã,
v˘‰ka 44 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
166 
Kapesní art decové hodinky Omega
(A pocket Art Deco watch Omega)
·v˘carsko, 30. léta 20. století, jednoplá‰Èové
hodinky, stﬁíbrn˘ ãíselník s ãern˘m pruhem
a arabsk˘mi ãíslicemi, intaktní funkãní stav,
prÛmûr 4,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

166

168 
Madonka ve zlatém rámeãku
(The Holy Mother in gold frame)
âechy, 2. polovina 19. století, Madona
s dítûtem malovaná emaily, vzadu text:
„Svatá Maria Matko BoÏí oroduj za nás“,
Au 585/1000, celková hmotnost 3,5 g,
chybí protiou‰ko,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

167 
Zlaté kapesní hodinky v etuji
(A golden pocket watch in a box)
·v˘carsko, Vibrona, 20.-30. léta 20. století,
tﬁíplá‰Èové hodinky, v‰echny plá‰tû zlaté,
ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi, funkãní stav,
prÛmûr 5 cm, celková hrubá hmotnost 66,10 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK

171

168

169 
Zlat˘ prsten s diamantem
(A gold ring with a diamond)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, Ïluté zlato,
osazen diamant s briliantov˘m v˘brusem kvality B,
ãistotou IF, barvou E, hmotností 0,74 ct,
Au 550/1000, celková hmotnost 4,75 g,
osdvûdãení puncovního úﬁadu, znaleck˘ posudek
na diamant,
vyvolávací cena: 49 000 CZK (1815 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

169
170 
Zlat˘ prsten z bílého zlata s diamantem
(A ring of a white gold with one diamond)
západní Evropa, po roce 1945,
diamant s briliantov˘m v˘brusem 0,6 ct,
osazen v ãtvercovém rámeãku, Au 585/1000,
hmotnost 8,60 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1074 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

172 
Zlaté náu‰nice s rubíny
(A gold earrings with rubies)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
osazeno dvûma rubíny a ãtyﬁmi leukosafíry,
Au 585/1000, celková hmotnost 1,98 g,
vyvolávací cena: 2600 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3800 CZK
173 
Zlat˘ secesní náhrdelník
a náu‰nice s rubíny
(A gold Art Nouveau necklace
and earrings with rubies)
âechy, 20. léta 20. století,
plasticky zdobeno vegetativním
dekorem v duchu secese,
osazeno rubíny, kombinace Ïlutého
a ãerveného zlata, Au 585/1000,
celková hmotnost 11,56 g,
velmi dekorativní souprava,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 28 000 CZK
174 
Stﬁíbrná broÏ s motivem hada v ráji
(A silver brooch with a motive of a snake
in the paradise)
Rakousko-Uhersko,
poãátek 20. století, stﬁíbrná broÏ
trojúhelníkového tvaru
s hadem vinoucím se kolem stromu s jablkem,
zajímav˘ autorsk˘ návrh,
Ag 800/1000,
hmotnost 6,0 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

174
167

170
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V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)
Následující poloÏky ãíslo 175-179 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.
175 
Náhrdelník s ãesk˘mi granáty
(A necklace with Czech garnets)
âechy, 60.-80. léta 20. století, sedm ovûskÛ
kruhového tvaru, granáty osazeny n˘tkovou
technikou, Ag 900/1000, celková hmotnost 7,9 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

178 
Prst˘nek s ametystem
(A ring with an ametyst)
âechy, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno vegetativními
motivy, Ïluté zlato, Au 250/1000,
puncováno znaãkou pro niÏ‰í ryzost,
hmotnost 1,9 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

178

176 
Náramek ve formû ﬁetízku
(A bracelet in the shape of a chain)
západní Evropa, po roce 1945, double,
délka 19 cm, hmotnost 29,7 g,
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 350 aÏ 430 CZK

175
176

177 
Stﬁíbrná pudﬁenka
(A silver powder case)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
zdobeno rytím abstraktním dekorem a kvûtinami,
uvnitﬁ zrcátko, funkãní stav, prÛmûr 9,7 cm,
Ag 900/1000, hmotnost 148,0 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (41 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
179 
Cestovní vidliãka
(A traveling fork)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století,
secesní v˘zdoba, vidliãka uzavíratelná
ve stﬁíbrném pouzdﬁe, Ag 800/1000,
celková hmotnost 13,3 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (22 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

177

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

179
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
180 
Hofman, Vlastislav (1884Hlava muÏe
(A head of a man)
linoryt na papíﬁe, 13x10 cm, rámováno pod sklem,
Ïák profesora Kouly a Ad. Liebschera, architekt,
designér, grafik a malíﬁ,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2200 aÏ 3000 CZK

183 
Stretti, Mario (1910-1960)
Italské mûsteãko
(An Italian town)
litografie, 28x22cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, syn grafika
Strettiho-Zamponiho, studoval na AVU v Praze
u profesorÛ Nechleby a T.F. ·imona, studijní cesty
do Itálie, malíﬁ a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
184 
Loukota, Josef (1879MuÏ sedící na Ïidli
(A man sitting on a chair)
litografie, 31x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce
a ‰títkem na paspartû, autor studoval AVU
v Praze u profesorÛ BroÏíka a Schwaigra, pozdûji
sám profesorem na AVU, vynikající malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

180

187

181 
Röhling, Vladislav (1878Pohled na Hradãany
(A view of Hradãany in Prague)
barevn˘ lept, 15x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole,
autor studoval na AVU u profesora Fr. Îení‰ka,
malíﬁ a grafik, oblíbil si techniku barevného leptu,
ãasto zobrazoval praÏské motivy,
vyvolávací cena: 1100 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

188 
Rada, Vlastimil (1895Dva muÏi a kÛÀ táhnoucí sánû
(Two men and a horse pulling a sleight)
barevná litografie, 38x49 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo dole poﬁadí z desky
454/500, autor studoval na praÏské akademii
u profesorÛ ·vabinského, Preislera a ·tursy,
studijní pobyt v PaﬁíÏi, maloval krajiny a Ïánrové
v˘jevy, jeho oblíbenou technikou byly akvarely,
pozdûji se rozvinul jeho talent karikaturisty
a ilustrátora, sbíran˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

184

181

182 
Alex, Adolf J. (1890Tanãící cikánka
(A dancing gipsy female)
barevn˘ lept, 19x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo poﬁadí
z desky - 69, Ïák AVU v Praze u profesora
·vabinského, potom akademie v Mnichovû, znám˘
malíﬁ figuralista a krajináﬁ, rád zobrazoval konû,
jeho oblíbenou grafickou technikou byl barevn˘
lept, vytváﬁel ilustrace knih a ãasopisÛ, pﬁispíval
do Zlaté Prahy, vystavoval v PaﬁíÏi, jeho díla
i v zahraniãních galeriích,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2300 aÏ 2900 CZK

187 
·vabinsk˘, Max (1873-1962)
Krajina se skalami
(A landscape with rocks)
litografie, 25x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
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: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

185 
Stöbense, Franz
Dívka v ‰atech u klavíru
(A female in a dress by a piano)
barevná litografie, 19x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
datováno 1828, dole uprostﬁed nápis: „Wiener Moden“,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
186 
Vik, Karel (1883-1964)
Les s jabloní
(A forest with an apple-tree)
dﬁevoﬁez na papíﬁe, 36x39 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
znaãeno vlevo dole na desce, rámováno,
datováno 1920, prémie Mánesu pro rok 1921,
autor studoval na AVU
v Praze, malíﬁ a grafik, proslul sv˘mi
vynikajícími dﬁevoﬁezy,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

189 
Alt, R.
Pohled na Istanbul z pﬁedmûstí Pera
(A view of Costantinopol from the suburb Pera)
barevná litografie, 30x48 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno,
podle pﬁedlohy L. Libye zhotovil R. Alt,
VídeÀ, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
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190 
Le Grand, Augustin
Matka s dítûtem a srnka s kolou‰kem v lese
(A mother with her child and a doe
with a bambi in a forest )
kolorovaná mûdirytina na papíﬁe, 46x37 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole,
podle námûtu T. Schalla, název „Genevieve des
Bois“, Francie, konec 18. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

192 
Zaffonato, A.
Kleãící dívka s psíkem
(A kneeling girl with her dog)
kolorovaná mûdirytina, 24x32 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole,
podle malby Drawnbye, popis
„The Reaper´s Child“ (Dítû ÏencÛ),
Anglie, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

192

190

191 
Drevet, P.
Sedící ‰lechtiãna s psíkem
(A sitting lady with her small dog)
mûdirytina na papíﬁe, 42x33 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole,
podle malby N. Largillierra,
jméno ‰lechtiãny „Marie de Laubespine“,
Francie konec 18. století, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

193 
Langlois, P. G.
Dívka krájející zeleninu
(A female cutting a vegetable)
mûdirytina, 38x30 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno dole, podle malby Wantola,
datováno 1782, Francie,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

196 
Anonym
David a král Saul v jeskyni
(David and the king Saul in the cave)
barevná litografie, 28x38 cm, rámováno pod sklem,
dole popis ve francouz‰tinû, v˘jev ze Starého zákona,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
197 
Anonym
Kleãící David se stává králem
(Kneeling David becoming the king)
barevná litografie, 28x38 cm,
rámováno pod sklem,
dole popis ve francouz‰tinû, v˘jev ze Starého zákona,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
198 
Sedláãek, Vojtûch (1892MuÏ krotící konû
(A man taming a horse)
barevná litografie, 24x16 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: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
199 
Slavíãek, Jan (1900-1970)
Pohled na Prahu z Hradãan
(A view of Prague from Hradãany)
barevná litografie,
33x45 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
znaãeno vpravo dole na desce,
datováno 1951,
syn malíﬁe Antonína Slavíãka,
Ïák praÏské akademie u profesorÛ Preislera,
Nechleby, ·vabinského a Nejedlého,
poãetné zahraniãní cesty,
maluje krajiny a záti‰í,
velmi oblíbené jsou jeho rozmûrné
obrazy Prahy, sbíran˘ autor
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

193

191

189

194 
Moreau, J.M.
Toaleta mladé dámy
(A toilet of a young lady)
mûdirytina, 35x46 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno dole, podle malby Rembrandta
z roku 1643, Francie, konec 18. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
195 
Günter, C.A.
Lov
(A chase)
mûdirytina, 59x43 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno dole na desce, podle obrazu Jaquese
Ruisdaela, Berlin, pﬁelom 18. a 19. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
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200 
Chramosta, Cyril (1908Tanãící 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: 1300 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

204 
·vabinsk˘, Max (1873-1962)
Nahá dáma u postele
(A nude lady by a bed)
litografie, 23x17 cm,
rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
znaãeno vlevo dole na desce,
datováno 1930, 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: 1900 CZK (70 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

208 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Dvû nahé dívky s kostkami
a kubistickou vázou
(Two naked females with cubes
and a cubistic vase)
ãernobílá fotografie
z originální desky,
32x24 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 (259 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
209 
Anonym
Polonah˘ japonsk˘ pár
(A half nude Japanese couple)
barevn˘ dﬁevoﬁez, 25x37 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno
vpravo nahoﬁe, japonsk˘ erotick˘
dﬁevoﬁez z 20. let 20. století,
podle pﬁedlohy Torii Kiyonaga
(1752-1815),
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

204

200
201 
Anonym
Mardochaj na koni slaví svÛj triumf
(Mardoche on a horse celebrating
his triomph)
barevná litografie, 28x38 cm,
rámováno pod sklem, dole popis
ve francouz‰tinû, v˘jev
ze Starého zákona, Francie,
2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (34 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
202 
Anonym
Agar s andûlem na pou‰ti
(Agar with the angel on the desert)
barevná litografie, 28x38 cm,
rámováno pod sklem, dole popis
ve francouz‰tinû, v˘jev ze Starého zákona,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
203 
Anonym
Eliodor vyhnan˘ z chrámu
(Eliodor expeling from the Temple)
barevná litografie, 28x38 cm,
rámováno pod sklem, dole popis
ve francouz‰tinû, v˘jev ze Starého zákona,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

205 
Anonym
Zjevení nápisu Baltazarovi
(Disclosing of the notice to Balthazar)
barevná litografie, 28x38 cm,
rámováno pod sklem,
dole popis ve francouz‰tinû,
v˘jev ze Starého zákona,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
206 
Anonym
Andûl se objevuje Gedeonovi
(The angel is appearing to Gedeon)
barevná litografie, 28x38 cm,
rámováno pod sklem,
dole popis ve francouz‰tinû,
v˘jev ze Starého zákona,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 990 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
207 
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka s miskou
(A nude female with a small bowl)
ãernobílá fotografie
z originální desky, 22 x 32 cm,
rámováno pod sklem,
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: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

210 
Anonym
Nah˘ japonsk˘ pár
(A nude Japanese couple)
barevn˘ dﬁevoﬁez, 25x37 cm,
rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo nahoﬁe,
japonsk˘ erotick˘ dﬁevoﬁez
z 20. let 20. století,
podle pﬁedlohy Torii Kiyonaga
(1752-1815),
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
211 
Dali, Salvador (1904- 1989)
Kentaur (Centaur)
barevná litografie, 39x30 cm,
rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole na desce,
podle návrhu svûtoznámého
‰panûlského malíﬁe,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
212 
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s kruhem
(A standing nude female with a circle)
ãernobílá fotografie z originální desky,
23 x 22 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: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
213 
Audran, G.
Král na trÛnu
(A king on trone)
mûdirytina na papíﬁe, 48x36 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole,
podle pﬁedlohy Dominiqa,
Francie, 2. polovina 18. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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214 
Boizot, Marie
Dáma hrající na hudební nástroj
(A lady playing on a musician instrument)
mûdirytina na papíﬁe, 39x27 cm,
rámováno pod sklem,
znaãeno dole, datováno 1780,
portrét vévodkynû de Gramont, PaﬁíÏ,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

214
215 
Troumain
Portrét malíﬁe Jeana Pesna
(A portrait of a painter Jean Pesne)
mûdirytina, 34x26 cm,
rámováno pod sklem,
popis dole, datováno 1698,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
216 
Larmessin
Achilles a Deidamia
mûdirytina, 21x29 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole,
Francie, kolem poloviny
18. století.
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3700 aÏ 4500 CZK

215

217
216

213

217 
Diebrey
Domorodci s velbloudy a misionáﬁem
(Natives with camels and a parson)
mûdirytina, 19x27 cm,
rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole na desce,
datováno 1740, Francie,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3700 aÏ 4500 CZK

218 
Nadorp, F.
Portrét muÏe v ãepici
(A portrait of a man in a hat)
litografie, 35x31 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo uprostﬁed na desce, datováno 1823,
zhotoveno v Praze u Machka a Teyãka, dole popis
v nûmãinû: „Josef Bergler, ﬁeditel umûlecké akademie
v Praze, narozen v Salzburgu, 1. kvûtna 1753,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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222 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Nahá dívka schovaná za kruhem
(A nude female hiding behind a circle)
ãernobílá fotografie z originální desky,
28x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 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: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

224 
BroÏík, Václav (1851-1901)
MuÏ sedící na Ïidli s loutnou
(A man sitting on a chair with a lute)
perokresba, 13,5x12,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor studoval
na praÏské akademii a pozdûji na akademii
v DráÏìanech, Mnichovû a PaﬁíÏi, podílel se
na v˘zdobû ND, zab˘val se malbou historick˘ch
v˘jevÛ, v PaﬁíÏi se oÏenil, dostal se do nejvy‰‰ích
francouzsk˘ch umûleck˘ch kruhÛ a v PaﬁíÏi i zemﬁel,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

218
219 
Anonym
JeÏí‰ ve stáji
(Jesus in the stable)
dﬁevoﬁez, 27x39 cm, rámováno pod sklem,
ilustrace k Novému zákonu, Nûmecko, polovina
15. století, znaleck˘ posudek
z poloviny 19. století vzadu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

224

222

219

220 
Anonym
JeÏí‰ s uãedníky
(Jesus with his apprentices)
dﬁevoﬁez, 26x39 cm, rámováno pod sklem, ilustrace
k Novému zákonu, Nûmecko, polovina 15. století,
znaleck˘ posudek z poloviny 19. století vzadu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

223 
Anonym
Stojící nah˘ muÏ
(A standing nude man)
kresba tuÏkou, 51x40 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole neãitelnû,
1. polovina 19. století, Nûmecko,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

225 
·vabinsk˘, Max (1873-1962)
Portrét starce
(A portrait of an old man)
litografie, 22x17 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vlevo
dole na desce, signováno vpravo dole, vlevo poﬁadí
z desky 138/200, portrét indického básníka
Thakura, 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: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

225

223

226 
âapek, Josef (1887-1945)
Harmonikáﬁ
(Accordeonist)
linoryt na papíﬁe, 35x18 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze a v PaﬁíÏi, znám˘ moderní
malíﬁ, grafik a ilustrátor, bratr spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

220
221 
Dva listy s ilustracemi z náboÏenské knihy
(Two sheets with ilustrations
from a religion book)
dﬁevoﬁezy, rozmûr obou listÛ 40x25 cm, rámováno
pod sklem, posudek z poloviny 19. století vzadu,
Nûmecko, pﬁelom 16. a 17. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

221

226
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VII. MALBA
(PAINTINGS)
227 
Anonym
Madona s dítûtem
(The Holy Mother with her child)
olej na plátnû, 81x77 cm, âechy
pﬁelom 18. a 19. století, restaurováno,
kvalitní malba, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 58 000 aÏ 70 000 CZK

227
228 
Procházka, Alois (1895Moﬁe se skalnat˘m pobﬁeÏím
(A sea with a rocky sea shore)
olej na plátnû, 65x96 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na umûleckoprÛmyslové ‰kole v Brnû,
rusk˘ legionáﬁ, podplukovník dûlostﬁelectva,
malíﬁ, grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

230 
Max, Franti‰ek (1895Chalupy u rybníãku
(Cottages by a small pond)
olej na kartonu, 32x38 cm, rámováno, 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: 4200 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

235 
Müller, Wilhelm (Vilém) (1815-pﬁipsáno
Portrét svûtce
(A portrait of a holy man)
olej na plátnû, 62x57 cm,
rámováno, autor pocházel ze známé
malíﬁské rodiny MüllerÛ
v Turnovû, maloval portréty
a náboÏenské v˘jevy, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 35 000 CZK

231 
Wenig, Josef (1885-1939)
Tﬁi hudebníci
(Three musicians)
akvarel, 39x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1934, autor studoval na UMPRUM
a na AVU v Praze, pÛsobil jako ‰éf v˘pravy
Vinohradského divadla, malíﬁ figuralista,
ilustroval mimo jiné Nerudovy Malostranské
povídky nebo Karafiátovy Brouãky,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

236 
Müller, Wilhelm (Vilém) (1815Portrét starce s vousy
(A portrait of an old man with beard)
olej na malíﬁském kartonu,
57x42 cm, rámováno, signováno dole uprostﬁed,
autor pocházel ze známé malíﬁské rodiny
MüllerÛ v Turnovû, maloval portréty
a náboÏenské v˘jevy,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

232 
Max, Franti‰ek (1895âeská vesnice
(A Bohemian village)
olej na plátnû, 43x53 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, po‰kozeno,
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 (148 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

237 
Anonym
Zahrada mezi vilami
(A garden among family houses)
olej na plátnû, 61x52 cm, rámováno, âechy,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

228
229 
·ulc, Karel (1875Kvûtinov˘ trh v Praze
(A flower market in Prague)
olej na plátnû, 35x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl bratr akvarelisty Viktorina
·ulce, maloval dekorace loutkov˘ch divadel,
zobrazoval staropraÏské motivy,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

230

232

233 
Votruba, Franti‰ek (1895Dívka s melounem
(A female with a melon)
olej na kartonu, 64x42 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze, malíﬁ figuralista,
zobrazoval exotické krásky,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
234 
Müller, Wilhelm (Vilém) (1815-pﬁipsáno
Portrét neapolitánky
(A portrait of a female from Neapol)
olej na plátnû, 51x45 cm, rámováno
v nepÛvodním rámu, autor pocházel ze známé
malíﬁské rodiny MüllerÛ v Turnovû,
maloval portréty a náboÏenské v˘jevy, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

237
238 
Anonym
Pastevec s ovcemi
(A shepherd with his sheeps)
olej na plátnû, 71x98 cm,
rámováno, pravdûpodobnû âechy,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
239 
Smital, Jan (1896Sánû s koÀmi ve vesnici
(A sledge with horses in village)
olej na kartonu, 62x78 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Ïák
praÏské akademie u profesora Nechleby,
malíﬁ figuralista a krajináﬁ, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 20 000 CZK

32

240 
Dûdina, Jan (1870Portrét sedící dívky
(A portrait of a sitting female)
lehce kolorovaná kresba tuÏkou, 42x34 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval na UMPRUM v Praze u profesora
Îení‰ka a na AVU u profesora Pirnera, Ïil patnáct
let v PaﬁíÏi, pracoval spolu s Muchou pro místní
ãasopisy, provedl nûkteré malby v divadle
„Comedie Francoise“,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

245 
Bogdani, J.
Dívka s tamburínou
(A female with tamburine)
olej na plátnû, 75x51 cm, rámováno v dekorativním
zlaceném rámu, signováno vpravo dole,
pravdûpodobnû Itálie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1037 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 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: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

249 
Karas, Karel (1892Stromy 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: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
250 
Müller, Wilhelm (Vilém) (1815Portrét starce v obleku
(A portrait of an old man in a suit)
olej na malíﬁském kartonu, 38x28 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor pocházel ze známé
malíﬁské rodiny MüllerÛ v Turnovû, maloval portréty
a náboÏenské v˘jevy,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
251 
Schmidt, Josef (1769-1820) - pﬁipsáno
Portrét dívky z profilu
(A portrait of a female from a side)
olej na dﬁevû, 37x27 cm, rámováno, znaãeno vzadu,
inventární ãíslo oblastní galerie v Liberci, studie,
autor – Ïák praÏské AVU, malíﬁ oltáﬁních obrazÛ,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

240

241 
Emler, Franti‰ek (1912Bárky u 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: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

246
241
242 
Chramosta, Cyril (1908Pijící 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: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
243 
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Vesnice s kostelíkem
(A village with a church)
olej na plátnû, 46x61 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, znaãeno autorov˘m
ãíslováním – 634, vzadu popis „Orava I“, datováno
1963, autor studoval na AVU v Praze u profesora
·vabinského, mnoho let Ïil ve Francii,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1074 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK
244 
Nowak, Willi (1886Matka hrající si s dítûtem
(A mother playing with her child)
akvarel na papíﬁe, 25x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Thieleho, vzdûlání v Mnichovû,
pozdûji sám profesorem AVU, sbíran˘ moderní
malíﬁ ovlivnûn˘ expresionismem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

247 
Jonas (Ionas), August
Portrét muÏe s ‰átkem na krku
(A portrait of a man with a scarf around
his neck)
olej na plátnû, 45x34 cm, rámováno,
vzadu jméno malované osoby:
Bernard Kurzau, datování - 1850
a jméno autora, po‰kozeno,
ãesk˘ malíﬁ portrétista,
vytváﬁel také oltáﬁní obrazy,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

250
252 
Sedláãek, Josef
Nah˘ chlapec se psem a rybami
(A nude boy with a dog and fishes)
olej na kartonu, 38x20 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1943,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

248 
Anonym
Romantická krajina s hradem
(A Romantic landscape with a castle)
olej na plátnû, 53x68 cm, rámováno, âechy,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

248

252
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253 
Sedláãek, Josef
Faun s flétnou
(A Faun with a flute)
olej na kartonu, 29x19 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

257 
âutta, Václav (1878-1934)
Voják s milenkou
(A soldier with his lover)
ãern˘ akvarel kombinovan˘ s bûlobou,
32x22 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor se proslavil jako grafik
a ilustrátor, ilustroval díla B. Nûmcové, K.J. Erbena
nebo romány od Coopera, Sinkiewicze, Verna,
Viktora Huga, Dumase, je pohﬁben v Praze
na Vy‰ehradû,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

261 
Neãas, Emil Josef (1892Portrét 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: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

253

254 
Smutn˘, Antonín (1890Mûsteãko s hradbami u ﬁíãky
(A town with fortifications by a river)
akvarel na papíﬁe, 60x64 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Hofbauera, pozdûji Ïákem
B. JaroÀka, zobrazoval motivy z Vala‰ska a jiÏních
âech, malíﬁ a vynikající grafik, jeho díla
reprodukovány na po‰tovních pohledech,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
255 
Janda, Franti‰ek (1885MuÏ na oslu
(A man on a donkey)
olej na kartonu, 44x35 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra a ·vabinského, malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

261
257

258 
Popelka, Vojtûch Hynek (1888Kachny na vodû
(Ducks on a water)
olej na kartonu, 33x47 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na praÏské UMPRUM a AVU u profesora
Schwaigra, maloval zvíﬁata a krajiny,
ilustroval „BrehmÛv Ïivot zvíﬁat“,
vyvolávací cena: 6900 CZK (256 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

258

259 
Max, Franti‰ek (1895Vesnice s kostelíkem
(A village with a church)
olej na dﬁevû, 42x53 cm, rámováno,
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: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

255

256 
BroÏ, V.
Dívka s odhalen˘m Àadrem
(A female with a disclose bosom)
olej na plátnû, 63x74 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, âechy, 30.- 40. léta
20. století, námût ve stylu malíﬁe Ko‰vance,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

260 
Naske, Franti‰ek Xaver (1884Dívka v ãerven˘ch ‰atech leÏící na trávû
(A girl in a red dress laying on a grass)
akvarel na papíﬁe, 27x41 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na praÏské AVU u profesora Schwaigra v letech
1901-1907, malíﬁ ÏánrÛ a podobizen nûkdy
s erotick˘m nádechem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

262 
Hofbauer, Arno‰t (1869-1944)
Fialové a bílé kvûtiny
(Violet and white flowers)
olej na malíﬁském kartonu, 106x72 cm,
rámováno v nepÛvodním rámu, signováno vpravo
dole, datováno 1942, vzadu razítko z v˘stavy
v Mánesu, autor byl Ïákem F.Îení‰ka na UMPRUM
a profesorÛ Pirnera a Hynaise na AVU, malíﬁ
figuralista i krajináﬁ, maluje zvíﬁata a kvûtiny,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
263 
Molnár, Karel (1903Don Quijote s vûtrn˘m ml˘nem
(Don Quijote with the wind mill)
olej na kartonu, 32x42 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, Ïák profesora Obrovského,
studijní pobyty ve Francii, st˘kal se s F. Kupkou,
bojoval na západní frontû, malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 4200 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
264 
Anonym
Portrét svûtlovlasé dívky s ãervenou ma‰lí
(A portrait of fair girl with a red bow)
olej na plátnû, 37x30 cm, rámováno,
âechy, kolem poloviny 19. století, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

264

34

265 
Stroff, Karel (1881-1929)
Îeny sbírající brambory
(Women picking potatoes)
akvarel na papíﬁe, 40x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM a na AVU v Praze u profesora
F. Îení‰ka, pokraãoval na akademii v Mnichovû,
malíﬁ figuralista, vynikající ilustrátor a karikaturista,
ilustroval napﬁ. „Kﬁest sv. Vladimíra“,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
266 
Platzer (Plazer), Josef (1751-1810) - pﬁipsáno
Portét muÏe
(A portrait of a man)
akvarel na papíﬁe, 41x33 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno, po‰kozeno,
autor byl synem Ignáce Platzera, malíﬁ divadelních
dekorací, pÛsobil ve Stavovském divadle,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

269 
Anonym
Vesniãka s lidmi
(A small village
with people)
olej na dﬁevû, 24x30 cm,
rámováno, signováno vpravo
dole neãitelnû, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

273 
Anonym
Pohled na KarlÛv most s Hradãany
(A view of the Charles Bridge
with the Prague Castle)
olej na kartonu, 24x32 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

270 
Novák, Karel (1915Krajina s polem vlãích mákÛ
(A landscape with a field
of red poppies)
olej na plátnû, 65x96 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
moravsk˘ malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
271 
Anonym
âertovka v Praze
(The river channel âertovka
in Prague)
olej na kartonu, 41x50 cm,
rámováno, signováno vpravo dole
iniciálami AA, âechy,
60.-80. léta 20. století,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

273

274 
Lauterbach, Julius K. (1873-1939)
Horské údolí
(A mountains valley)
olej na plátnû, 62x98 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval u profesora
Friedricha ve Vídni, malíﬁ krajináﬁ a figuralista,
pÛsobil v Praze,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

266

267 
Nowak, Willi (1886Prchající lidé
(Escaping people)
akvarel na papíﬁe, 23x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Thieleho, vzdûlání dokonãoval
a nûjakou dobu pÛsobil v Mnichovû, pozdûji sám
profesorem AVU, sbíran˘ moderní malíﬁ ovlivnûn˘
expresionismem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

274

271
272 
Kuba, Ludvík (1863MuÏ s kosou
(A man with a scythe)
olej na malíﬁském kartonu,
38x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
autor studoval u malíﬁe Karla Liebschera
a potom na AVU u profesora Pirnera,
dva roky nav‰tûvoval Julianovu
akademii v PaﬁíÏi, cenûn˘ malíﬁ,
zobrazoval záti‰í, portréty, krajinu,
mûl velkou zálibu ve folklóru,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 17 000 aÏ 23 000 CZK

275 
Mandel, Jura ml. (1923Chorvatské pobﬁeÏí
(A Croatian sea coast)
olej na plátnû, 74x127 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU
u profesora Obrovského, malíﬁ krajináﬁ a figuralista
ze známé malíﬁské rodiny, maloval Orlické hory,
studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

275

267
268 
Klement, Jan
Kachny na vodû
(Ducks on a water)
olej na plátnû, 35x45 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, âechy, 1. polovina 20. století,
malíﬁ krajináﬁ a kreslíﬁ,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

268

276 
Mandel, Jura ml. (1923Vesniãka se sadem pod horami
(A village with an orchard under mountains)
olej na plátnû, 72x98 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malíﬁ krajináﬁ a figuralista ze známé
malíﬁské rodiny, maloval Orlické hory,
studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

35

277 
Redlhammer, Gustav (1861Portrét starce
(A portrait of an old man)
uhel kombinovan˘ s bûlobou na papíﬁe, 29x39 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole, malíﬁ
figuralista narozen˘ v Liberci, pÛsobil v Mnichovû,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

281 
Jonas (Ionas), August
Portrét muÏe s modr˘ma oãima
(A portrait of a man with blue eyes)
olej na plátnû, 39x29 cm, rámováno,
signováno vzadu, datováno 1842, po‰kozeno,
ãesk˘ malíﬁ portrétista, vytváﬁel také oltáﬁní obrazy,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

285 
Max, Franti‰ek (1895Chalupy se studnou
(Cottages with a well)
olej na kartonu, 34x35 cm, rámováno, 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 (148 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

285

281

277
278 
Ullmann, Josef (1870-1922)
Cesta mezi poli se stromy
(A road among fields with trees)
olejová tempera na kartonu, 35x47 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, nedokonãená
studie, autor studoval malíﬁství v Mnichovû, pozdûji
na AVU u profesorÛ Pirnera a Maﬁáka,
sbíran˘ malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (555 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

282 
Kramer
Portrét starce s hnûd˘ma oãima
(A portrait of an old man with brown eyes)
olej na malíﬁském kartonu, 41x31 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu razítko oblastní galerie
Liberec, âechy, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

279 
Anonym
Horská krajina s ﬁíãkou
(A mountains landscape with a small river)
olej na plátnû, 50x63 cm, rámováno,
znaãeno vlevo dole iniciálami,
âeskoslovensko (Tatry), 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1900 CZK (70 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
280 
Pavlík, Václav (1901-1966)
Váza s kvûtinami a ptáãkem
(A vase with flowers and a bird)
olej na kartonu, 80x65 cm, rámováno, signováno
vpravo uprostﬁed, vzadu razítko z v˘stavy, autor
studoval na UMPRUM u profesorÛ DrahoÀovského
a Maﬁatky, potom na AVU v Praze, pÛsobil jako
v˘tvarn˘ spolupracovník Národního divadla, malíﬁ
krajin a kvûtinov˘ch záti‰í,
vyvolávací cena: 8900 CZK (330 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

276

282

286 
Heller, Adolf (1887Cesta mezi poli
(A road among fields)
olej na plátnû, 49x68 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval na UMPRUM
a na akademii v Mnichovû, malíﬁ krajináﬁ
i figuralista,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
287 
·krabánek, Franti‰ek (1901Krajina pod horami
(A landscape under mountains)
tempera na kartonu, 38x51 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor byl Ïákem krajináﬁské ‰koly profesora
Engelmüllera, rád maloval âeskomoravskou
vysoãinu,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
288 
BlaÏek, Franti‰ek Bohumil (1879Mûsteãko s kostelem v údolí
(A town with a church in a valley)
olej na plátnû, 63x73 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
Ïák profesora Jansy a Schwaigra,
malíﬁ krajináﬁ maluje v˘jevy
z âeskomoravské vysoãiny,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

283 
Stein, Václav (1917-1944)
Letící kachny
(Flying ducks)
olej na plátnû, 49x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

289 
Anonym
Chalupa v Alpách
(A cottage in the Alpes)
olej na plátnû, 58x68 cm, rámováno, stﬁední Evropa,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

284 
Stroff, Karel (1881-1929)
Milenci s amorkem
(Lovers with Amor)
akvarel na papíﬁe, 46x32 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor studoval
na UMPRUM a na AVU v Praze u profesora
F. Îení‰ka, pokraãoval na akademii v Mnichovû,
malíﬁ figuralista, vynikající ilustrátor a karikaturista,
ilustroval napﬁ. „Kﬁest sv. Vladimíra“,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 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 Orientû,
maloval v Podkarpatské Rusi,
pﬁedev‰ím krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3800 CZK (141 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

36

291 
·embera, A.
Vlãí máky ve váze
(Red poppies in a vase)
olej na plátnû, 53x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1939, âechy,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

295 
Max, Franti‰ek (1895Chalupy s dvorkem
(Cottages with a small yard)
tempera na papíﬁe, 23x33 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: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

291

292 
Jaro‰, Petr (1859-1929)
Krajina s loukou s ãerven˘mi a bíl˘mi kvûty
(A landscape with a meadow with red
and white flowers)
olej na malíﬁském kartonu, 42x56 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
autor byl Ïákem profesora Ullíka, studoval také
ve Vídni, DráÏìanech a v Mnichovû, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

300 
Semrád, Jan (1904Silnice na jaﬁe
(A road in spring)
olej na kartonu, 48x64 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, malíﬁ krajináﬁ, maluje âeskomoravskou
vrchovinu,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6 000 CZK

300
295

296 
Vlach, Oldra (Oldﬁich) (1886Andílek s knihou
(An angel with a book)
olej na kartonu, 34x41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze, malíﬁ fresek a divadelních
dekorací,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

301 
Semrád, Jan (1904KﬁíÏ u cesty
(A cross by a road)
tempera na papíﬁe, 30x42 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1959,
malíﬁ krajináﬁ, maluje âeskomoravskou vrchovinu,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

301

292

293 
Procházka, Franti‰ek Xaver (1887Cesta s vozem a babkou s nÛ‰í
(A road with a carriage and an old woman
with a basket)
olej na kartonu, 54x64 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1938, autor
studoval na AVU u profesorÛ Bukovace, Schwaigra
a Pirnera, rád zobrazoval krajiny se zvíﬁaty,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
294 
Kosterka, A.
DvÛr na statku se slepicemi
(A yard at a farm with hens)
kva‰ na papíﬁe, 32x44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, âechy,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

294

296

297 
TuÏinsk˘, Alois (1907Havelsk˘ trh v Praze
(The Havel’s Market in Prague)
olej na plátnû, 49x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval u malíﬁe J. Jambora,
potom na AVU v Praze,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
298 
Stehlík, Karel (1912Chalupa pod horami v zimû
(A cottage under mountains in winter)
olej na kartonu, 48x62 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, jihoãesk˘ malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK
299 
Sigmund, Karel Jan (1897Dvû postavy na cestû u vesnice
(Two figures on a road by a village)
tempera na kartonu, 48x64 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval malíﬁství
v DráÏìanech a pozdûji u profesora O. Nejedlého
v Praze, malíﬁ krajináﬁ, rád zobrazuje krajinu
v okolí Mûlníka,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

302 
Jelínek, Franti‰ek Alois (1890Potok pod vesnicí
(A stream under a village)
olej na kartonu, 44x62 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, popis vpravo dole, autor studoval
na praÏské AVU u profesorÛ Roubalíka a Bukovace,
poznûji na speciálce u profesora Schwaigra,
malíﬁ figuralista i krajináﬁ,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
303 
Dobe‰, Ludva (Ludvík) (1914Krajina na vysoãinû
(A landscape on a highlands)
olej na malíﬁském kartonu, 63x82 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
malíﬁ krajináﬁ pÛsobící v Brnû,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

299

37

304 
Anonym
SnûÏenky ve váze
(Snowdrops in a vase)
olej na malíﬁském kartonu, 22x25 cm,
rámováno v umûleckém rámu, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

304
305 
Anonym
Plachetnice na jezeﬁe v noci
(A sailboat on a lake at night)
kva‰ na papíﬁe, 24x38 cm, rámováno pod sklem,
âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

305

306 
Anonym
Jezero v noci
(A lake at night)
kva‰ na papíﬁe, 24x38 cm, rámováno pod sklem,
âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

308 
Procházka, Antonín (1882-1945)
Kubistick˘ portrét dívky v klobouku
(A cubistic portrait of a female in a hat)
kva‰ na papíﬁe, 31x40 cm,
paspartováno pod sklem,
signováno vpravo nahoﬁe, autor studoval
na UMPRUM a AVU v Praze
u profesora Schwaigra a na speciálce
u profesora ·vabinského, malíﬁ figuralista ovlivnûn˘
moderními umûleck˘mi styly Munchem, Dereinem a kubismem…,
ãlen umûleckého sdruÏení „Osmy“,
jeho neznámûj‰í monumentální obraz
„Prométheus pﬁiná‰í lidstvu oheÀ“ namaloval
pro Masarykovu universitu v Brnû, jeden z nejvíce
cenûn˘ch moderních ãesk˘ch malíﬁÛ,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK
309 
Procházka, Antonín (1882-1945)
Dívka v kabátû
(A female in a coat)
akvarel na papíﬁe, 40x22 cm,
paspartováno pod sklem, signováno vpravo dole
iniciálou, autor studoval na UMPRUM a AVU
v Praze u profesora Schwaigra a na speciálce
u profesora ·vabinského, malíﬁ figuralista ovlivnûn˘
moderními umûleck˘mi styly - Munchem,
Dereinem a kubismem…, ãlen umûleckého sdruÏení
„Osmy“, jeho neznámûj‰í monumentální obraz
„Prométheus pﬁiná‰í lidstvu oheÀ“ namaloval pro
Masarykovu universitu v Brnû, jeden z nejvíce
cenûn˘ch moderních ãesk˘ch malíﬁÛ,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1074 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK
310 
Procházka, Antonín (1882-1945)
Nahá dívka sedící na Ïidli
(A nude female sitting on a chair)
perokresba kolorovaná akvarelem,
40x22 cm, paspartováno pod sklem,
signováno vpravo dole iniciálou, autor studoval
na UMPRUM a AVU v Praze u profesora Schwaigra
a na speciálce u profesora ·vabinského,
malíﬁ figuralista ovlivnûn˘ moderními umûleck˘mi
styly - Munchem, Dereinem a kubismem…,
ãlen umûleckého sdruÏení „Osmy“, jeho neznámûj‰í
monumentální obraz „Prométheus pﬁiná‰í lidstvu
oheÀ“ namaloval pro Masarykovu universitu v Brnû,
jeden z nejvíce cenûn˘ch moderních ãesk˘ch malíﬁÛ,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK

312 
Geiger, Johann Nepomuk (1805-1880)
Dvû polonahé Ïeny v lese
(Two half nude females in a forest)
akvarel na papíﬁe, 30x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno znaãkou autora vlevo dole,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

312

313 
Nowak, Willi (1886Snopy
(Sheaves)
akvarel na papíﬁe, 46x32 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1921, autor studoval na AVU u profesora Thieleho,
vzdûlání dokonãoval a nûjakou dobu pÛsobil
v Mnichovû, pozdûji sám profesorem AVU,
sbíran˘ moderní malíﬁ ovlivnûn˘ expresionismem,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

311

311 
·íma, Josef - pﬁipsáno
Dvû kresby - nah˘ muÏ a nahá Ïena
(Two drawings - a nude man and a nude female)
kresba muÏe, 28x22 cm, kresba Ïeny 27x18 cm,
rámováno pod sklem ve spoleãné paspartû, autor
studoval na AVU u profesora Preislera, zaãínal jako
portrétista a figuralista, studijní pobyty ve ·panûlsku
a ve Francii, ilustroval knihy, zvlá‰tû cestopisy, patﬁí
mezi nejznámûj‰í ãeské surrealisty,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

314 
Procházka, Antonín (1882-1945)
MuÏ s konûm
(A man with a horse)
kresba kolorovaná ãern˘m akvarelem,
26x37 cm, paspartováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálou, autor studoval na UMPRUM
a AVU v Praze u profesora Schwaigra a na speciálce
u profesora ·vabinského, malíﬁ figuralista ovlivnûn˘
moderními umûleck˘mi styly - Munchem,
Dereinem a kubismem…, ãlen umûleckého sdruÏení
„Osmy“, jeho neznámûj‰í monumentální obraz
„Prométheus pﬁiná‰í lidstvu oheÀ“ namaloval pro
Masarykovu universitu v Brnû, jeden z nejvíce
cenûn˘ch moderních ãesk˘ch malíﬁÛ,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

307

314

303

307 
Zavázal, Franti‰ek (1878Záti‰í s ovocem, dÏbánem a mísou
(A still life with fruits, a jug and a bowl)
olej na plátnû, 69x100 cm, rámováno
v ruãnû ﬁezaném rámu, signováno dole uprostﬁed,
autor studoval na UMPRUM v Praze a soukromû
ve Vídni, malíﬁ záti‰í,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

38

315 
Roger, Deodat (1726-1821)
Romantická krajina se skálou, ﬁíãkou
a hradem (A romantic landscape with a rock,
a small river and a castle)
ãern˘ akvarel s bûlobou, 31x49 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole,
datováno 1793, Francie,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

320 
Tkadlík, Franti‰ek (1786-1840) - pﬁipsáno
Svat˘ s andûly
(A holy man with angels)
ãern˘ akvarel s bûlobou (sepie), 13x9 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, malíﬁství studoval
na praÏské akademii u profesora Berglera, pÛsobil
ve Vídni, na konci Ïivota ﬁeditelem praÏské
akademie, maloval pﬁedev‰ím obrazy
s náboÏenskou tématikou,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

322 
Toman, Karel (1888Rybníãek 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 (222 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

315
316 
Anonym
Romantická krajina se skalami
a dvûma rytíﬁi
(A romantic landscape with rocks
and two knights)
kva‰ na papíﬁe, 48x33 cm,
rámováno pod sklem, Nûmecko,
1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
317 
Toman, Franti‰ek (1886Chalupy u potoka
(Cottages by a stream)
olej na plátnû, 54x72 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
moravsk˘ malíﬁ pÛsobící
v Praze, krajináﬁ ovlivnûn˘ Maﬁákovci,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
318 
Hork˘, Franti‰ek (1907âertovka v Praze
(The river channel âertovka v Prague)
olej na kartonu, 24x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

320
321 
Schwarz, Christoph (1482-1532) - pﬁipsáno
JeÏí‰ nesoucí kﬁíÏ
(Jesus carrying his cross)
lavírovaná perokresba, poloovál 29x19 cm,
signováno vpravo dole, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

323
323 
Filla, Emil (1882-1953) - pﬁipsáno
Sedící nahá dívka
(A sitting nude female)
hnûd˘ pastel, 39x28 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole neãitelnû, autor byl Ïákem
praÏské AVU u profesorÛ Thieleho a Bukovace,
po roce 1910 silnû ovlivnûn kubismem, malíﬁ,
grafik a sochaﬁ,
vyvolávací cena: 8000 CZ (296 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
324 
Anonym
Portrét dámy
(A portrait of a lady)
uhel a bíl˘ pastel, 52x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno neãitelnû vpravo dole, Nûmecko,
poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

321

318

319 
Mandel, Jura ml. (1923Holãiãka sedící na Ïidli
(A girl sitting on a chair)
olej na plátnû, 81x64 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malíﬁ krajináﬁ a figuralista ze známé
malíﬁské rodiny,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

319

324

39

325 
Thibeau
Portrét ‰lechtice
(A portrait of a nobleman)
hnûd˘ pastel, 57x45 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
datováno 1832, Francie,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
326 
Anonym
Portrét muÏe z profilu
(A portrait of a man from side)
uhel a bíl˘ pastel, 51x59 cm,
rámováno pod sklem,
signováno neãitelnû
vlevo dole, datováno 1835,
Nûmecko,
vyvolávací cena: 4500 CZK (166 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

330 
Dettmann, Walter (1914-1984)
Plachetnice v bouﬁi
(A sailing-boat in a storm)
olej na plátnû,
78x68,5 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
nûmeck˘ malíﬁ ãásto zobrazující
námoﬁní v˘jevy,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
331 
Probo‰t, Jiﬁí (1880Pastevec s oveãkami na vesnické cestû
(A shepherd with sheeps
on a village road)
olej na plátnû, 78,5x114 cm,
rámováno v ruãnû ﬁezaném rámu,
signováno vpravo dole, vzadu popis
„Pohorská vesnice, Rudolfov 173
u âesk˘ch Budûjovic“,
narozen ve Vídni,
studoval na akademii v Praze,
pokraãoval na paﬁíÏské akademii,
vystavoval na francouzském
Salonu v roce 1938,
malíﬁ krajináﬁ, rád zobrazoval
jihoãeskou krajinu,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

334 
Danûk-Sedláãek, Franti‰ek (1892Krajina pod Tatrami
(A landscape under the Tatra Mountains
in Slovakia)
olej na plátnû, 58x88 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vlevo dole,
autor studoval na UMPRUM
u profesora Nechleby, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

334

332 
·najdr (·neidr) , Franti‰ek (1914Dívka v kroji se dÏbánem
(A female in national costume
with a jug)
tempera na papíﬁe, 30,5x32,5 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, moravsk˘ malíﬁ,
zobrazuje moravskou krajinu
a lidové v˘jevy,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

326
327 
Bloman, Antonín (1876Kosatce ve váze
(Irises in a vase)
olej na plátnû, 62x48 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vlevo dole, datováno 1939,
autor byl Ïákem profesorÛ Ullmanna
a Kalvody na ukrajinské akademii
v Praze, maloval krajiny a záti‰í,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

333 
Pﬁíhoda, Václav (1888-1941)
MuÏ s krávami u potoka
se stromy
(A man with cows near
a stream with trees)
olej na kartonu, 45,5x56 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
Ïák praÏské AVU u profesorÛ Hynaise
a Bukovace, malíﬁ krajináﬁ i figuralista,
maloval na Podkarpatské Rusi,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

328 
Anonym
Andûl
(Angel)
hnûd˘ pastel, 45x60 cm,
rámováno pod sklem,
datováno vpravo 1790,
Francie,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
329 
Anonym
Sedící nah˘ muÏ
(A sitting nude man)
hnûd˘ pastel, 54x43 cm,
rámováno pod sklem,
pﬁelom 18 a 19. století, Francie,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

329

332

335 
Pokorn˘, Václav (1893Pastevec s ovcemi u chalup
(A shepherd with sheeps by cottages)
olej na plátnû, 33x48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malíﬁství soukromû
u malíﬁe K. Reisnera a pozdûji
na praÏské AVU,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
336 
Soukup, Franti‰ek (1888Krajina s chalupami a snopy
(A landscape with cottages and sheaves)
olej na plátnû, 48x63 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vpravo dole, datováno 1922,
restaurováno, autor studoval u profesorÛ,
Panu‰ky a Jansy, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

336

40

337 
Langer, Otto M.
Vesniãka u lesa
(A small village near a forest)
olej na plátnû,
63x78 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
malíﬁ krajináﬁ,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 5300 CZK (196 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

337

338 
·vec, Václav (1886Zlatá uliãka na PraÏském hradû
(The Golden Lane
in the Prague Castle)
perokresba kolorovaná akvarelem,
25x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na UMPRUM
v Praze, byl ãinn˘ jako malíﬁ,
ilustrátor a sochaﬁ,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

340 
Ságner, Augustin (1891Nahá dívka leÏící na bﬁehu moﬁe
(A nude female laying
on a sea shore)
olej na kartonu, 21x29 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na praÏské AVU
u profesorÛ Preislera, Pirnera a Thieleho, studijní
cesty po Francii, Itálii, Nûmecku a Balkánû,
malíﬁ krajináﬁ i figuralista,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111) EUR
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
341 
Strnad, Josef (1889Dívka v kroji sedící u potoka
(A girl in national costume sitting by a stream)
olej na kartonu, 70x50 cm, rámováno pod sklem
v umûleckém rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval na umûlecké ‰kole v Záhﬁebu
u profesorÛ Csiko‰e a Auera, pak Ïákem AVU
v Praze, maluje Ïánrové v˘jevy z oblasti Jugoslávie,
Chodska a jiÏních âech, jeho díla reprodukovány
v ãasopise „Zlatá Praha“,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1650 EUR)
odhad: 50 000 aÏ 60 000 CZK

342 
Zahrádka, Karel (1878Mûsto Tábor u rybníku Jordánu
(The town Tábor by the pond Jordán
in South Bohemia)
olej na plátnû, 40x50 cm,
rámováno v umûleckém rámu,
signováno vpravo dole,
autor byl Ïákem Jaroslava Panu‰ky,
krajináﬁ,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (350 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
343 
Max, Franti‰ek (1895Pohled do uliãky ¤ásnovka v Praze
(A view of the street ¤ásnovka
in Prague)
olej na kartonu, 30x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, vzadu popis:
„¤ásnovka ã. 6“, 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: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
344 
Pittermann, Josef (1894-1918)
Krajina s antick˘mi ruinami
(A landscape with antique ruins)
olej na kartonu, 32x36 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU
u profesorÛ Hynaise a Preislera,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

338
339 
Peters, Otto (1882Sedící chlapec
(A sitting boy)
olej na plátnû,
64x52 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze
u profesorÛ Li‰ky, Schikanedra
a Jeneweina, malíﬁ portrétÛ
a podobizen, portrétoval mimo
jiné presidenta Masaryka,
ministerské pﬁedsedy ·vehlu a Kramáﬁe,
kníÏete Schwarzenberga,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 23 000 CZK

347

343

345 
Îdímal
Chalupy v zimû
(Cottages in winter)
tempera na papíﬁe, 39x48 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1965,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

41
346 
Dvoﬁák, Bohuslav (1867-1951)
Sbírání brambor
(Picking of potatoes)
olej na plátnû,
40x60 cm,
rámováno v umûleckém rámu,
signováno vlevo dole,
datováno 1944,
autor studoval na praÏské AVU
u profesora Julia Maﬁáka,
patﬁil do slavné generace
Maﬁákovy ‰koly, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 36 000 aÏ 42 000 CZK

350 
Stehlík, Jindﬁich (1905Zimní krajina se stromy
(A winter landscape with trees)
olej na kartonu, 25x35 cm,
rámováno pod sklem
v umûleckém rámu,
signováno vpravo dole,
vzadu název „Z vysoãiny“,
datováno 1953,
Ïák praÏské akademie
u profesora Nejedlého,
krajináﬁ,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

347 
Dvoﬁák, Bohuslav (1867-1951)
Chalupa u cesty
(A cottage by a road)
olej na kartonu,
38x48 cm,
rámováno v umûleckém rámu,
signováno vlevo dole,
datováno 1946,
autor studoval na praÏské AVU
u profesora Julia Maﬁáka,
patﬁil do slavné generace Maﬁákovy ‰koly,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1111 EUR)
odhad: 31 000 aÏ 36 000 CZK

351 
Koneãn˘, Josef (1907RÛÏe ve váze
(Roses in a vase)
olej na plátnû, 49x39 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU
v Praze u profesora Nechleby,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

348 
Krejsa, Josef (1896-1941)
Krajina s kﬁíÏem pﬁed bouﬁí
(A landscape with a cross
before a storm)
olej na dﬁevû, 20x26 cm,
rámováno v umûleckém rámu,
signováno vlevo dole,
autor studoval malíﬁství
na vídeÀské akademii u profesorÛ Alta
a Tomce, potom ve Florencii
a na akademii v ¤ímû,
maloval krajiny a Ïánrové v˘jevy,
zobrazoval zvlá‰tû Po‰umaví,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

352 
Li‰ková, Linda (1924PivoÀky
(Peonies)
olej na kartonu, 65x50 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole,
datováno 1965, vzadu ‰títek
s popisem: „PivoÀka na záhonû“,
autorka studovala na AVU
v Praze u profesora Obrovského
a na V·UP u profesora E. Filly,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

354
355 
Oliva, Viktor (1861-1928)
Star˘ Husita
(An old man from Husit’s army)
olej na kartonu, 41x27 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
Ïák praÏské akademie
u profesora Sequense,
studia dokonãil v Mnichovû,
ﬁídil obrazovou ãást ãasopisu
„Zlatá Praha“, proslul jako figuralista
a malíﬁ historick˘ch v˘jevÛ,
ilustroval mimo jiné
„V˘lety pana Brouãka“ od Svatopluka âecha,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
356 
Anonym
Portét âernohorky
(A portrait of a Montenegro female)
pastel na kartonu, 40x40 cm,
rámováno pod sklem,
pravdûpodobnû ãesk˘ malíﬁ,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

349 
Krejsa, Josef (1896-1941)
Krajina s kﬁíÏem v létû
(A landscape with a cross
in summer)
olej na dﬁevû, 20x26 cm,
rámováno v umûleckém rámu,
signováno vlevo dole,
autor studoval malíﬁství
na vídeÀské akademii
u profesorÛ Alta a Tomce,
potom ve Florencii
a na akademii v ¤ímû,
maloval krajiny a Ïánrové v˘jevy,
zobrazoval zvlá‰tû Po‰umaví,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

352
353 
Jelínek, Franti‰ek A. (1890Staﬁec a polonahá dívka
(An old man and a half nude female)
olej na plátnû, 80x59 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
Ïák praÏské akademie
u profesorÛ Bukovace a Schwaigra,
malíﬁ portrétÛ a Ïánrov˘ch v˘jevÛ,
vyvolávací cena: 15 500 CZK (574 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

349

354 
·vec, Václav (1886KarlÛv most
(The Charles Bridge)
perokresba kolorovaná akvarelem, 21x25 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na UMPRUM v Praze,
byl ãinn˘ jako malíﬁ, ilustrátor a sochaﬁ,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

357 
Zahrádka, Karel (1878Krajina s kapliãkou pﬁed bouﬁí
(A landscape with a village chapel
before a storm)
olej na plátnû, 65x85 cm,
rámováno v umûleckém rámu,
signováno vpravo dole,
datováno 1942,
vzadu popis obrazu:
„Horní Dvoﬁi‰tû pﬁed bouﬁí“,
autor byl Ïákem Jaroslava Panu‰ky, krajináﬁ,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 23 000 CZK
358 
Multrus, Josef (1898Portét dámy s dlouh˘mi vlasy
(A portrait of a lady
with a long hair)
olej na plátnû, 50x40 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1920, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Nechleby,
byl malíﬁem Ïánrov˘ch v˘jevÛ a figuralistou,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

42

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
359 
Anonym
Dívka se psem
(A female with a dog)
patinovan˘ zinkocín na brazilském onyxu, délka
71 cm, Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

363 
Pekárek, Josef V. (1873-1930)
Bronzová plaketa s knûÏnou Libu‰í
(A bronze plaque with the princess Libu‰e)
bronzová plaketa, v˘‰ka 30 cm, signováno dole,
vyobrazení Libu‰e vû‰tící Praze, nápis: „Sokol 1922,
I. slet Îupy praÏské“, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesorÛ Myslbeka a Snircha,
neznámûj‰ím Pekárkov˘m dílem je Alegorie Vltavy
v Praze, vytváﬁel téÏ ãetné medaile a plastiky,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

366 
Sucharda, Stanislav (1866-1916)
Plaketa s hlavou dívky v kroji
(A plaque with the head of a female
in a national costume)
bronz, prÛmûr 6 cm, signováno dole uprostﬁed,
osazeno v paspartû, studoval na vídeÀské akademii
a na UMPRUM v Praze u profesora Myslbeka,
pozdûji sám profesorem na této ‰kole, vynikající
sochaﬁ a medailér, vytvoﬁil mimo jiné pomník
Franti‰ka Palackého v Praze,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

359

360 
Anonym
Busta chlapce v klobouku
(A bust of a boy in a hat)
patinovaná sochaﬁská sádra, v˘‰ka 46 cm,
Francie, poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

366

363

364 
Uriano
Matka hrající si s dítûtem
(A mother playing with her child)
patinovan˘ zinkocín na brazilském onyxu,
signováno v kovu, v˘‰ka 66 cm, Francie,
20.-30. léta 20. století, styl art deco,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

360
361 
Such˘, Otmar (1882Nahá taneãnice
(Nude dancer)
bronz na ãerném mramoru, celková v˘‰ka 37 cm,
nepÛvodní podstavec, autor studoval v PaﬁíÏi,
byl zamûstnán u sochaﬁe Rodina,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK
362 
Anonym
Velká keramická socha dívky nesoucí vodu
ve vûdrech
(A big ceramic statue of a female carrying
a water in buckets)
terakota patinovaná za studena, v˘‰ka 99 cm,
kovová tyã a ﬁetízky na nesení vûder, Francie,
pﬁelom 19. a 20. století, na podstavci nápis:
„Par Evseveac“, socha vyjímeãná svou velikostí
a secesním stylem,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1185 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 63 000 CZK

365 
Lorenc, Klement (1911Kleãící nahá dívka
(Kneeling nude female)
patinovaná sochaﬁská sádra, v˘‰ka 37 cm,
signováno ve hmotû, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora DrahoÀovského,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

361

367 
Andres, Václav (1894Svat˘ Josef a Marie s dûÈátkem
(Saint Josef and Mary with the baby)
sochaﬁská sádra, v˘‰ka 18 cm, signováno vpravo
dole, autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole
u profesora ·alouna a na AVU u profesorÛ Hynaise
a Bukovace, sochaﬁ, ﬁezbáﬁ, malíﬁ a restaurátor,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

367

368 
Anonym
Dabl kanoe
(A double canoe)
keramika, délka 54 cm, âechy, pravdûpodobnû
Bechynû, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

365

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
KONEC AUKCE (END OF AUCTION)

368
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