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

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE

Výstava dražených předmětů uvedených v tomto katalogu pro-
běhne v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech 
15. – 21. 11. 2009 vždy od 10:00 do 18:00 hod.
Exhibition of works of art presented in this auction catalogue will be exhi-
bited in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska No. 7 in 15. – 21st 
November every day from 10:00 a. m. to 6:00 p. m.

Aukce proběhne v neděli 22.11.2009 ve 14:00 hod. v budově ALMA 
ANTIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 22nd November at 2:00 p. m. at 
ALMA ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

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

Položky 209-213 budou draženy ve prospěch střediska rané péče SPRP 
Praha. Více informací unitř katalogu.
Items 209-213 be sold in auction. The profit be used for the centre of the 
early medical cane SPRP Prague. More information inside the catalogue.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

II. SKLO (GLASS)
III. PORCELÁN A KERAMIKA 

 (PORCELAIN AND FINE CERAMICS)
IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY 

 (JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)
V. DOBROČINNÁ AUKCE (CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
 (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)

VII. MALBA (PAINTINGS)
VIII. PLASTIKY, SKULPTURY (SCULPTURES, FIGURES)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

Základní informace

1. Předměty dražby budou draženy v pořadí 
podle tohoto katalogu.

2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny 
vyvolávací a představující zároveň nejnižší 
podání.

3. Dražba probíhá v jednotlivých kolech, která 
jsou označena v tomto katalogu a která dále 
oznámí licitátor. V přestávkách mezi jednotli-
vými koly musí vydražitel věci z bezprostředně 
předcházejícího kola ihned zaplatit. Pokud 
k úhradě nedojde a dražba tak bude zmařena, 
bude věc dražena v následujícím kole znovu.

4. Poškození předmětů dražby odpovídající 
běžnému opotřebení s ohledem na jejich stáří 
se v katalogu neuvádějí. Je ve vlastním zájmu 
účastníka dražby, aby se před dražbou osobně 
seznámil se stavem každé věci a je výhradně 
na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému 
popisu. Dražebník neodpovídá za případ-
ný chybný popis či pravost věci určené pro 
dražbu, v tomto smyslu neposkytuje dražebník 
vydražiteli žádnou záruku.

5. Účastník dražby se svou přítomností na dražbě 
podřizuje podmínkám uvedeným v dražeb-
ním řádu, který je obsažen v tomto katalogu 
v plném znění.

6. Předměty, které byly určeny jako kulturní 
památky nebu u kterých probíhá řízení o tako-
vémto určení, jsou označeny symbolem „-p-“ 
a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona 
ČNR č. 20/1987Sb. o státní památkové 
péči, v platném znění. Vývoz všech předmětů 
kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu 
podle zákona 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu 
předmětů kulturní hodnoty v platném znění.

7. Při přepočtu korun na euro bylo použito kurzu 
1 EUR = 26 CZK.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné 
dražby prováděné společnou dražbou ve smyslu 
zákona č. 26/2000 SB. v platném znění.

1. Dražebník: Jan Jaroš, Praha 1, Valentinská 7, 
IČO: 649 52 088, podnikající jako fyzická 
osoba, účastník sdružení VALENTINUM 
aukční dům, sdružení fyzických osob Mahler/
Jaroš, provádí dražbu na návrh vlastníků 

předmětů dražby a to dne 22.11.2009 ve 
14:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha 1, 
Valentinská 7.

2. Předměty dražby jsou označeny a popsány, 
včetně uvedení výše nejnižšího podání (vyvolá-
vací ceny) a odhadnuté ceny rovněž v katalogu 
věcí určených pro dražbu. Jednotlivé předměty 
budou draženy v pořadí uvedeném v tomto 
katalogu.

3. Předměty dražby budou vyvolávány jejich 
pořadovými čísly. Výše minimálních příhozů 
jsou stanoveny takto: 

 a) 100,- CZK, činí-li výše nejnižšího podání 
méně než 2 000,- CZK.

 b) 200,- CZK, činí-li výše nejnižšího podání 
alespoň 2 000,- CZK, ale méně než 
5 000,- CZK.

 c) 500,- CZK, činí-li výše nejnižšího podání 
alespoň 5 000,- CZK, ale méně než 
10.000,- CZK

 d) 1 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího podání 
alespoň 10 000,- CZK, ale méně než 
40 000,- CZK
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 e) 2 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího podání 
alespoň 40 000,- CZK, ale méně než 
100 000,- CZK

 f ) 10 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího podá-
ní alespoň 100 000,- CZK, ale méně než 
200 000,- CZK

 g) 20 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího podá-
ní alespoň 200 000,- CZK, ale méně než 
400 000,- CZK

 h) 50 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího podá-
ní alespoň 400 000,- CZK, ale méně než 
1 000 000,- CZK.

 i) 100 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího 
podání alespoň 1 000 000,- CZK.

 j) jakákoliv vyšší částka nabídnutá některým 
z dražitelů

 O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. Podání 
účastníků dražby musí být činěna v českém 
jazyce a české měně.

5. Prohlídka předmětů dražby se uskuteční ve 
dnech 15. – 21. 11. 2009 vždy od 10:00 do 
18:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha 1, 
Valentinská 7. V průběhu prohlídky nejsou 
její účastníci oprávněni jakýmkoliv způsobem 
obrazově zachycovat vystavené věci. Účastníci 
prohlídky jsou rovněž povinni podřídit se všem 
opatřením dražebníka přijatým na ochranu 
vystavených věcí.

6. Účastník dražby, který se dá v dražbě zastupo-
vat zástupcem na základě plné moci je povinen 
složit dražebníkovi dražební jistotu. Dražební 
jistota činí 30 % z nejnižšího podání každého 
předmětu dražby, který chce takovýto účastník 
dražby dražit. Dražební jistotu lze složit 
v hotovosti v provozovně dražebníka na shora 
uvedené adrese. Dokladem o složení dražební 
jistoty je potvrzení vydané dražebníkem.

 Dražební jistotu lze složit i na účet dražebníka 
vedený u České spořitelny a. s. Praha 1, Rytíř-
ská 29, č. ú. 1937782309/0800. Dokladem 
o složení dražební jistoty je originál výpisu 
z účtu banky účastníka dražby, ze kterého je 
zřejmé, že částka odpovídající dražební jistotě, 
byla odepsána z účtu účastníka dražby a převe-
dena na označený účet dražebníka.

 Jestliže účastník dražby předmět dražby nevy-
draží, vrátí mu dražebník složenou dražební 
jistotu nejpozději do dvou pracovních dnů ode 
dne konání dražby, a to na účet, ze kterého 
byla dražební jistota poukázána, nebo na jiný 
účet označený účastníkem dražby-

7. V průběhu přestávek mezi jednotlivými koly 
dražby, která jsou označena v katalogu věcí 
určených pro dražbu a která dále oznámí 
licitátor, musí vydražitel ihned zaplatit cenu 
věci dosaženou vydražením, ke které mu byl 
udělen příklep v bezprostředně předcházejícím 
kole dražby. Ve stejné lhůtě musí vydražitel 
dále zaplatit náklady spojené s předáním 

předmětu dražby, které činí 12 % z ceny 
dosažené vydražením + DPH. Platba musí být 
provedena v hotovosti.

8. Vydraženou věc předá dražebník vydražiteli 
ihned po zaplacení všech plateb podle čl. 
7. této dražební vyhlášky. Vydražitel se může 
s dražebníkem dohodnout na jiném termínu 
vydání vydražené věci, který nebude delší než 
pět pracovních dnů ode dne konání dražby. 
V takovém případě bude vydražená věc vydána 
ve shora označeném sídle dražebníka proti 
předložení dokladu o zaplacení.

9. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupo-
vat zástupcem na základě písemné plné moci 
s úředně ověřeným podpisem. Účastník dražby 
může za svého zástupce tímto způsobem zvolit 
i dražebníka. V plné moci musí účastník draž-
by (zmocnitel) uvést i věci, které má za něho 
zmocněnec dražit a dále určit limit, do kterého 
za něho má zmocněnec přihazovat, a to pro 
každou věc zvlášť.

 Přijetí plné moci dražebníkem, případně 
umožnění účasti na dražbě jinému zmocněnci 
účastníka dražby, je vázáno na složení dražební 
jistoty účastníkem dražby podle čl. 6 této 
dražební vyhlášky.

V Praze dne 22.10.2009
Jan Jaroš

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 the 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 proceed in several seasons. 
Each season is followed by a break during 
which all of the items auctioned in the prece-
ding season should be paid for. A failure to set-
tle the payment will result in reinstatement of 
the particular item back into the auction. This 
item will then be auctioned in the following 
season.

4. Damage due to regular wear and ageing is not 
specified in the catalogue description of the 
item. Auctioneer is not responsible for inaccu-
racies in the catalogue descriptions or authen-
ticity of the items in auction. In this sense the 
auctioneer can not provide any guarantee for 
the bidder.

5. It is required that all individuals taking part in 
the auction keep to auction rules listed fully 
in the Czech language part of the catalogue. 
This translation includes main rules and basic 
auction information only.

6. The items that are official considered a ´cul-
tural heritage´ are marked by the letter „-p-“ 
in the catalogue and are subject to special 
regulations under the Czech National Council 
(CNC) Act No. 20/1987 Coll. On Care and 
Conservation of State Cultural Heritage as 

applicable. These regulations also include 
restrictions in export of these items from the 
Czech Republic.

7. Prices are quoted in Euro: 1 EUR = 26 CZK

AUCTION NOTICE

Auction notice of a public voluntary auction 
organized as a common sale as stated in act No. 
26/2000 Sb.

1. Auctioneer Jan Jaroš, Praha 1
Valentinska 7, ICO: 649 52 088, member of 
the VALENTINUM asociation, auction house 
Mahler / Jaroš, is proud to announce a public 
voluntary auction as proposed by the owners 
of the items auctioned. The auction takes place 
in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 
7, 22nd November 2009 at 2:00 p. m.

2. Items to be auctioned all carry the following 
information: title, author, dimensions, tech-
nique/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 rangers 
between 2 000,- CZK and 5 000,- CZK;

 c) 500,- CZK, when the set lowest bid rangers 
between 5 000,-CZK and 10 000,- CZK;

 d) 1 000,- CZK, when the set lowest bid 
rangers between 5 000,- CZK and 
10 000,- CZK;

 e) 2 000,- CZK, when the set lowest bid 
rangers between 40 000,- CZK and 
100 000,- CZK;

 f ) 10 000,- CZK, when the set lowest bid 
rangers between 100 000,- CZK and 
200 000,- CZK;

 g) 20 000,- CZK, when the set lowest bid 
rangers between 200 000,- CZK and 
400 000,- CZK;

h) 50 000,- CZK, when the set lowest bid rangers 
between 400 000,- CZK and 1000 000,- 
CZK;

i) 100 000,- CZK, when the set lowest bid 
exceeds 1000 000,-CZK;

j) And any higher value bid offered. All bids 
must be made in the Czech language and in 
the Czech currency.

4. All of the items of the auction will be exhibited 
in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 
No.7 in 15 – 21st November 2009 every day 
from 10:00a. 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 
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 
individually arranged.

Prague, 22 nd October
Jan Jaroš
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1
Dva stříbrné náprstky
(Two silver thimbles)
Rakousko, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno 
květinami, Ag 800/1000, celková hmotnost 8,1 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

2 
Dřevěná krabička na čaj
(A wooden small box for tea)
Německo, počátek 20. století, intarzováno perletí, 
nápis „Thé“, výška 9,5 cm × délka 14 cm × holubka 
9,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

2
3 
Stříbrná pudřena s rytinou milenců a koně
(A silver powder case with an engraving of lovers 
and a horse)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, pod rytinou nápis: „J. 
Mánes – Líbánky na Hané“, Ag 900/1000, celková 
hmotnost 133,0 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

3

5

4 
Barokní šperkovnice
(A baroque jewel box)
Čechy, 2. polovina 18. století, ořechová dýha, 8 
šuplíčků, středová dvířka, výška 55 cm × šířka 50 cm 
× hloubka 26 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (731 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

5 
Šperkovnice s orientálními vzory
(A jewel box with an oriental decoration)
pravděpodobně západní Evropa, přelom 
19. a 20. století, tvar skříně s dveřmi, černě malová-
no, vyřezáváno, uvnitř šuplíky s řezbou ovlivněnou 
arabskými ornamenty, výška 37 cm × šířka 38 cm × 
hloubka 25 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 12 800 až 16 000 CZK

6 
Domácí oltář s Ježíšem Kristem
(A home altar with Jesus Christ)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, kožený 
stojan s rámem a opěrkou, zdobno zlacením, kovový 
Kristus, celková výška 72 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (108 EUR)
odhad: 3700 až 4500 CZK

6

9

7 
Stříbrný hřeben
(A silver comb)
Československo, 20.-30. léta 20. století, skláda-
cí mechanismus, vnitřek hřebenu celuloid, Ag 
900/1000, celková hmotnost 29,5 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

7
8 
Kovová cukřenka s vložkou z modrého skla
(A metal sugar bowl with an inlay of a blue glass)
pravděpodobně Německo, přelom 19. a 20. století, 
mosazná montáž s rukojetí, plasticky zdobená 
historizujícími ornamenty a ptáčky, skleněná vložka 
s prolamovanými okraji, celková výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

8
9 
Malá skleněná solnička a pepřenka s kovovou 
rukojetí
(A small glass salt and pepper box with a metal 
handle)
Čechy, 1 třetina 20. století, lisované křišťálové sklo, 
alpaková rukojeť, výška 6 cm,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY 
(USED OBJECTS AND TOYS)
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10 
Stříbrná krabička zdobená rytinami a iniciálami
(A silver small box decorated with engravings and 
initials)
Čechy, kolem roku 1860, uvnitř zlaceno, značka 
stříbrníka „AD“, puncováno lotovým puncem, Ag 
812/1000, délka 9 cm, hmotnost 99,0 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

10
11
Krabička s portrétem císaře Františka Josefa I.
(A small box with a portrait of imperator Franz 
Josef I-st)
Rakousko, datováno 1880, látková a papírová 
krabička, fotoportrét na víčku, dole nápis: „Bünr 11 
Juni 1880“, průměr 6 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

12 
Pouzdro na vizitky ze želvoviny
(A case for visiting-cards of turtoiseshell)
pravděpodobně Francie, počátek 20. století, 
kombinace prořezávané želvoviny, kůže a atlasové 
látky, nápis v želvovině „Visite“, délka 10 cm × 
šířka 7 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 480 až 600 CZK

12

 15 25 18

13 
Model paláce Alhambra v Granadě ve vykláda-
ném rámečku
(A model of the palace Alhambra in Granada in 
an inlayed frame)
Španělsko, 1. třetina 20. století, model ze sádry 
a keramiky, zdobeno plastickými maurskými 
ornamenty, rámeček intarzovaný dřevem a perletí 
s motivy arabských nápisů a ornamentů, velikost 
včetně rámu 54 × 40 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

13
14 
Cínová naběračka
(A tin ladle)
pravděpodobně Čechy, Karlovy Vary, 1. polovina 
19. století, značeno tlačenou značkou COMPOS, 
délka 36 cm,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

14
15 
Cínová konvička
(A small tin pot)
pravděpodobně Čechy, Karlovy Vary, datováno 
1840, rytý nápis v němčině: „Wein“, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

16

16 
Kovová cukřenka s víčkem
(A metal sugar bowl with a cover)
Německo, 2. polovina 19. století, Hermann, alpaka, 
uvnitř zlaceno, vybaveno zamykacím mechanismem, 
zdobeno rytím, osazeno na lvích tlapách, výška 
11 cm,
volávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

17 
Kovová plasticky zdobená krabička
(A metal box with a plastic decoration)
pravděpodobně Německo, počátek 20. století, galva-
nizovaná mosaz, plasticky zdobeno dekorem nahých 
dětí v renesančním duchu, zamykací mechanismus, 
uvnitř čalouněno sametem, značeno výrobcem, 
délka 17 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

17
18 
Cínová dóza s víčkem
(A tin bowl with a cover)
pravděpodobně Čechy, Karlovy Vary, 1. polovina 
19. století, značeno tlačenou značkou „PROZIN 
FR“, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (35 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

19 
Stříbrná lžička s hlavou mouřenína
(A silver spoon with a head of a negro)
pravděpodobně Itálie, přelom 19. a 20. století, 
zdobeno emaily, granátem a korálem, Ag 900/1000, 
hmotnost 13,0 g, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

19
20 
Odznak Rakousko-Uherské pošty
(An insignia of the Austria-Hungary post office)
Rakousko, přelom 19. a 20. století, galvanizovaná 
mosaz, plasticky zdobeno, prořezávaný státní znak 
rakouské orlice, očka na přišití k uniformě, výška 6 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

20
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21 
Malý bronzový kalamář
(A small bronze inkstand)
pravděpodobně Čechy, kolem poloviny 19. století, 
zlacený bronz, částečně setřeno, biedermeierovský 
styl, unitř porcelánový kalíšek, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

21
22 
Mosazný svícen s drakem
(A brass candle-stick with a dragon)
Rakousko, počátek 20. století, bohatě plasticky 
zdobeno, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (42 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

22
23 
Taneční pořádek
(A dancing list)
Praha, datováno 1892, z jedné strany kovový 
rámeček se zrcátkem, z druhé papír potažený látkou, 
uvnitř sešítek se seznamem tanců, šňůry pro zavěše-
ní, miniaturní tužka, vyrobeno ku příležitosti plesu 
Národní besedy 27. ledna 1892 na Žofíně, délka 
včetně šňůr 20 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

23

24 
Zrcadlo ve zlaceném rámu
(A mirror in a golden frame)
pravděpodobně Čechy, přelom 19. a 20. století, 
rám bohatě plasticky zdobený vegetativními dekory, 
rozměr rámu 132 × 92 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (212 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

24
25 
Cínový korbel s víčkem
(A tin holb with a cover)
Čechy, pravděpodobně Karlovy Vary, datováno na 
víčku 1867, značeno iniciálami „BJ“, víčko s uchem 
a zástrčkou k zajištění, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 3800 až 4500 CZK

26 
Skleněná karafa a šest skleniček v kovových 
montážích na tácku
(Glass decanter and six glasses in metal inlays on 
a plate)
Německo, počátek 20. století, alpakové montáže, 
plasticky zdobeno, výška karafy 27 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

26

27

27 
Velký cínový talíř
(A big tin plate)
Čechy, pravděpodobně Karlovy Vary, 2. polovina 
19. století, průměr 30 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

28 
Jehelníček ze slonoviny
(A needle stand of an ivory)
západní Evropa, 2. polovina 19. století, tvar žídličky 
délka 3,5 cm × šířka 2 cm × výška 2,5 cm, poško-
zeno,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

28
29 
Šest stříbrných stojánků na příbory
(Six silver stands for forks, knives and spoons)
Rakousko, datováno v puncovní značce 1834, 
z boku plasticky zdobeno dekorem dubových listů, 
Ag 812/1000 (13 lotů), 160,4 g,
vyvolávací cena: 2800 CZK (108 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

29
30 
Stříbrný tác plasticky zdobený květinami
(A silver plate with a plastic decoration of 
flowers)
Rakousko, Vídeň, datováno v puncovní značce 
1853, Ag 812/1000 (13 lotů), značeno iniciálami 
stříbrníka „HW“, délka tácu 52 cm × šířka 33 cm, 
hmotnost 1006 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (692 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

30
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31 
Fajfka
(A pipe)
pravděpodobně Čechy, 2. polovina 19. století, 
porcelánová část na hoření tabáku s hospodským 
výjevem, domalovaný tisk, centrální část fajfky 
tvořena rohovinou a dřevem, délka 61 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

31
32 
Sedm dřevěných lékárnických dóz s víčky
(Six wooden chemistry bowls with covers)
pravděpodobně Čechy, kolem poloviny 19. století, 
přírodní dřevo, černé latinské nápisy, dřevěná víčka, 
výška každé 17 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (188 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

33 
Dřevěná lékárnická dóza s víčkem
(A wooden chemistry bowl with a cover)
pravděpodobně Čechy, 2. polovina 18. století, malo-
váno zlatě a zeleně, červeno černý latinský nápis, 
výška 21 cm, poškozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

33

34 
Mosazný zvonek s postavou sedláka
(A brass bell with a figure of a farmer)
pravděpodobně Německo, 1. třetina 20. století, 
výška 10 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

 34 37 36
35 
Kovový teploměr Brown Boweri
(A metal thermometr Brown Boweri)
Rakousko, 20.-30. léta 20. století, bimetalický 
teploměr s ciferníkem, reklamní modrý štítek, výška 
8 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

35
36 
Mosazný zvonek s drakem
(A brass bell with a dragon)
pravděpodobně Francie, 2. polovina 19. století, 
rukojeť ve formě draka, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

37 
Mosazný zvonek s nápisem „A Paris“
(A brass bell with a sign „A Paris“)
Francie, Paříž, kolem poloviny 19. století, vysoká 
rukojeť, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

38

38 
Krátký meč (tesák) s pilou v pochvě
(A short sword with a saw in a case)
pravděpodobně, Rakousko-Uhersko, 2. polovina 
19. století, dřevěná rukojeť s kovovou ochranou, 
pochva zdobená žaludem a hasičskými symboly, 
masivní čepel bez hrotu, z jedné strany broušená, 
z druhé pila pro ženijní účely, délka 68 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

39 
Japonská bronzová váza se soškou psa
(A Japanese bronze vase with a figure of a dog)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, nádoba na 
nožkách, plasticky zdobená květinami a ptáky, 
připojeny samostatné figury mořských koníků a psa, 
patinováno, výška 39 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (211 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

39
40 
Velký cínový korbel s řetězem
(A big tin holb with a chain)
Německo, 2. polovina 19. století, víčko plasticky 
zdobené hlavami ovcí, značeno na dně: „95 % 
Reinzinn“, na víčku tři značky výrobce, úchyty 
na zavěšení řetězu, pravděpodobně zhotoveno na 
zakázku jako vývěsní štít, výška 59 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

40
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41 
Fasetově broušená váza ze světle modrého skla
(A faset cut vase of a pale blue glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, polovina 20. století, 
broušeno, leptáno, značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (65 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

42 
Karafa a šest sklenic z křišťálového skla s červe-
nou lazurou
(Decanter and six glasses of a crystal with a red 
overlay)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 2. polovina 
19. století, leptáno, malováno bíle a zlatě, výška 
karafy 23,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

42
43 
Křišťálová mistička s modrou lazurou malovaná 
zlatem
(A crystal small bowl with a blue overlay and 
a gold painting)
Čechy, 2. polovina 19. století, broušeno, lazurováno, 
malováno v orientálním stylu, výška 8 cm, průměr 
11 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

44 
Vázička z hnědo žlutého skla s oroplastikou
(A vase of brown yellow glass with an oroplastic)
Čechy, styl Moser, 20.-30. léta 20. století, fasetově 
boroušené topazové sklo, leptáno, zlaceno, motiv 
bojovníků a koňů, výška 6 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

45 
Křišťálová, broušená, modře vrstvená karafa
(A crystal cut decanter with blue overlay)
severní Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida), 
2. polovina 19. století, výška 14,5 cm, poškozeno, 
prasklina v horní části,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

 89 77 50

46 
Párové křišťálové vázy s malbou květin
(A pair of crystal vases with the painting of 
flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, vázy tvaru amfor, 
pokryto listrem s fialovým nádechem, malováno 
emaily, obě výška 29 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

46
47 
Malá dvouuchá vázička zdobená květy ve hmotě
(A small vase with two hadles with a decoration 
of flowers in the glass)
Itálie, Murano, počátek 20. století, styl millefiori, 
výška 9 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

48 
Karafka z bílého opálového skla
(A small decater of a white opaline glass)
Čechy, pravděpodobně Harrachov,
2. polovina 19. století, zdobeno spirálou ze světle 
zeleného opálového skla ve tvaru hada, broušená 
zátka, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

49 
Číše z uranového skla s rytinou ženy
(A cup of an uran glass with an engraving of 
a woman)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 20. léta 20. stole-
tí, tak zvaný druhý biedermeier, fasetově broušeno, 
ryto, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

50 
Soudkovitý korbel ze zeleného skla s křišťálovým 
uchem
(A barrel shape goblet of a green glass with crystal 
handle)
Čechy, 1. třetina 20. století, leptáno, malováno 
dekorem vinné révy, zlaceno, výška 12 cm, poškoze-
no, prasklinka u ucha,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

51 
Malá křišťálová číše se žlutou lazurou a rytinami 
květin
(A small crystal glass with a yellow overlay and 
engravings of flowers)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, tak zvaný druhý bie-
dermeier, broušeno, lazurováno, ryto, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

 51 52 49
52 
Velká křišťálová číše se žlutou lazurou a rytinami 
květin
(A big crystal glass with a yellow overlay and 
engravings of flowers)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, broušeno, lazurová-
no, ryto, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

53 
Křišťálový hrníček s uchem bíle a modře vrstvený, 
broušený čočkami
(A crystal cup with handle, white and blue over-
lay, cut lenses)
Čechy, kolem poloviny 19. století, biedermeierovský 
styl, výška 10,5 cm, mírně poškozeno, ubroušeno 
u spodní části ucha,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

54 
Křišťálová broušená miska na noze
(A crystal cut bowl on a leg)
Čechy, 2. polovina 19. století, styl v duchu klasicis-
mu, fasetový brus, laločnaté okraje, složeno ze dvou 
oddělitelných částí – nohy a misky, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

54

II. SKLO (GLASS)
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55 
Obdelníková dóza s víčkem plasticky zdobená 
nahou dívkou
(An oblong bowl with a cover with a plastic deco-
ration of a nude female)
Čechy, Jablonec nad Nisou (Gablonz), Schlevogt, 
dekor Ingrid, 40. léta 20. století, meruňkové 
lisované sklo, broušeno, leptáno, původní nálepka 
s nápisem: „Böhm. Kristall, Ingrid C. S., Sudeten-
land“, výška 6 cm × délka 13 cm × šířka 9 cm, 
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

55
56 
Kříšťálová mísa a devět misek
(A crystal bowl and nine small bowls)
Čechy, 1. třetina 20. století, fasetově broušeno, 
laločnaté okraje, průměr velké mísy 20 cm, malé 
misky průměr 11 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

56

57 
Miska na noze z bílého opálového skla zdobená 
zlacením a barevnými kameny
(A bowl on a leg of a white opaline glass deco-
rated with gold and colour stones)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, laločnaté broušené okraje, leptáno, 
malované zlaté ornamenty v historizujícím duchu, 
plastické nálepy z barevného skla ve formě čoček, 
výška 19 cm, poškozeno, odštěpek na noze s prask-
linou,
vyvolávací cena: 900 CZK (35 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

 57 68
58 
Křišťálová sklenice s červenou lazurou a leptaným 
dekorem jelena
(A crystal glass with a red overlay and etched 
decoration of a deer)
severní Čechy, 2. polovina 19. století, výška 
12,5 cm, poškozeno, tři oťuky na horní hraně,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

59 
Křišťálový pohár s červenou lazurou, rytými 
obrázky a textem motliby v němčině
(A crystal beaker with a red overlay engraved 
pictures to a pray in German)
severní Čechy, kolem poloviny 19. století, styl 
Egermann, zdobeno ilustracemi k motlibě „Otče 
náš“, text v němčině, výška 16 cm, poškozeno, 
lepená kupa,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

60 
Křišťálová číše bíle vrstvená malovaná květinami 
a zdobená rytinou
(A crystal glass with a white overlay painted with 
flowers and engraved)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida), 2. polovi-
na 19. století, vybroušené čočky, zlaceno, malováno 
dekorem květin, medailon s rytinou nádraží a nápi-
sem „Bahnhof in Prag“, výška 11,5 cm, poškozeno, 
odštěpek u horního okraje,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

61
Čtyři fasetově broušené křišťálové číše
(Four faset cut crystal glasses)
Čechy, 1. třetina 20. století, zdobeno rytým mono-
gramem, výška každé 13 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

62 
Tři křišťálové číše
(Three crystal glasses)
Čechy, pravděpodobně 2. polovina 19. století, válco-
vitý tvar, broušeno u horního okraje, vyrytá iniciála, 
výška 12 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

62
63 
Karafa z bílého opálového skla
(A decanter of a white opaline glass)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, leptáno, zlaceno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

64 
Lékárnická dóza z černého skla s víčkem
(A chemistry bowl of a black glass with a cover)
Čechy, pravděpodobně Buquoyské sklárny, Nové 
Hrady, černé hyalitové sklo, kolem poloviny 19. sto-
letí, malovaný zlatý erb, v něm bílý latinský nápis: 
„Pasta Zinci“, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

65 
Velká lékárnická karafa s nápisem „Vanilla 
Bourbon“
(A big chemistry decanter with a sign „Vanilla 
Bourbon“)
Čechy, 2 polovina 19. století, křišťálové sklo, 
zdobeno bílým medailonem s černým nápisem 
a žlutým okrajem s hadem, výška 24 cm, odštěpky 
na okrajích hrdla,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

66 
Lékárnická karafa s nápisem „Tinct. Chamom“
(A chemistry decanter with a sign „Tinct. 
Chamom“)
Čechy, 2. polovina 19. století, modré sklo, zdobeno 
bílým medailonem s černým nápisem a barevnými 
okraji, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK 59 79 58
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67 
Sklenice z modrého opálového skla malovaná 
zlatem
(A glass of a blue opaline glass painted with gold)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, válcovitý, dole rozšířený tvar, malováno 
zlatým ornamentem a linkami, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

68 
Pohár z modrého opálového skla zdobený zlatem 
a barevnými tečkami
(A beaker of a blue opaline glass decorated with 
gold and colour dots)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, malováno zlatými ornamenty a medai-
lony, zdobeno skleněnými modrými a červenými 
čočkami, výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (123 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

69 
Karafa z bledě modrého opálového skla zdobená 
zlatem
(A decanter of a pale blue opaline glass decorated 
with gold)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, malováno zlatým vegetativním dekorem, 
výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1400 až 2000 CZK

 73 74
70 
Malá křišťálová broušená karafa se žlutou lazurou
(A small crystal cut decanter with a yellow 
overlay)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida), 
20.-30. léta 20. století, styl art deco, zdobeno brou-
šenými pruhy a kruhy, leptáno, lazurováno, zátka ve 
tvaru půlměsíce, výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

71 
Miska na noze ze zeleného opálového skla
(A bowl on a leg of a green opaline glass)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, zdobeno v kombinaci s modrým opali-
nem, laločnaté okraje misky, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

72 
Křišťálová bíle a modře vrstvená sklenice 
s čočkovitými výbrusy
(A crystal glass with white and blue overlay with 
a lens cut)
Čechy, kolem poloviny 19. století, biedermeirovský 
styl, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

73 
Krabička z bíĺého opálového skla
(A box of a white opaline glass)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, broušené sklo, mosazné kování zdobené 
ornamenty, otvírání na pant, osazen zelený kámen, 
délka 8,5 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (65 EUR)
odhad: 2200 až 2800 CZK

74 
Křišťálová krabička s červenou lazurou
(A crystal box with a red overlay)
Čechy, kolem poloviny 19. století, broušené sklo, 
mosazné kování zdobené ornamenty, otvírání na 
pant, zámeček, ucha s mosaznými kruhy, délka 
8,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

75 
Broušená váza ze žlutého skla
(A cut vase of a yellow glass)
Čechy, Železný Brod, datováno 1921, signováno na 
dně Hloušek, broušeno, leptáno, výška 22,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

76 
Hrníček ze zeleného opálového skla
(A cup of a green opaline glass)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. polovina 
19. století, zdobeno zlacením, výška 9,5 cm, prask-
linka u ouška,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

77 
Broušená číše ze zeleného skla zdobená zlatem
(A cut glass of a green glass decorated with a gold)
Čechy, 2. polovina 19. století, fasetově broušeno, 
laločnatě broušený podstavec, malováno vegetativním 
dekorem, výška 14,5 cm, poškozeno na horním okraji,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

78 
Čtyři džbánky z opálového skla
(Four small jugs of an opaline glass)
Čechy, pravděpodobně Harrachov, Nový Svět (Neu-
welt), 2. polovina 19. století, tři barvy – růžová, bílá, 
modrá, výška každého 6 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhadní cena: 1800 až 2200 CZK

79 
Křišťálový pohárek s červenou lazurou a rytinami 
lázní
(A crystal beaker with a red overlay and engra-
vings of a spa)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida), 2. polo-
vina 19. století, styl Egermann, výška 15,5 cm, 
poškozeno, vyštípnutí na noze,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhadní cena: 2000 až 2500 CZK

80 
Miska z modrého opálového skla na černé noze
(A bowl of a blue opaline glass on a black leg)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, 20.-30. léta 20. sto-
letí, styl art deco, tango barvy, miska malovaná 
černými květinami, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (327 EUR)
odhadní cena: 12 000 až 15 000 CZK

 69 63 48
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81 
Váza z fialového skla plasticky zdobená ženskými 
postavami
(A vase of a violet glass with a plastic decoration 
of female figures)
Čechy, Jablonec nad Nisou (Gablonz), Schlevogt, 
20.-30. léta 20. století, styl art deco, lisované sklo, 
broušeno, leptáno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (73 EUR)
odhadní cena: 2400 až 3000 CZK

81
82 
Váza z hnědého hyalitového skla s modro zelenou 
mramorovanou lazurou
(A vase of a brown hyalit glass with a blue green 
marber overlay)
Čechy, pravděpodobně Riedel, 2. polovina 19. stole-
tí, vybroušené čočky, lazurováno, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhadní cena: 10 000 až 12 000 CZK

82
83 
Váza z kamejového skla s vyobrazením jelenů
(A vase of a cameo glass with the decoration of 
deers)
Morava, Krasno nad Bečvou, 20.-30. léta 20. století, 
křišťálové sklo se žlutými skvrnami červeně vrstvené, 
leptaný a broušený motiv lesa s jeleny, signováno 
v dekoru „R. Krasno“, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhadní cena: 10 000 až 12 000 CZK

84 
Broušená váza z kouřového skla
(A cut vase of a smoke glass)
Čechy, pravděpodobně Železný Brod, 20.-30. léta 
20. století, masivní sklovina, broušená hlubokými 
zářezy do formy kůry stromu, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

85
Broušená křišťálová váza s rytinou hradu Trosky
(A cut crystal vase with an engraving of the castle 
Trosky)
Čechy, pravděpodobně Železný Brod, 20.-30. léta 
20. století, značeno na dně „J. F. Hoffmann“, výška 
23 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (73 EUR)
odhad: 2700 až 3300 CZK

86 
Skleněná modrá váza s oroplastikou
(A blue glass vase with an oroplastic)
Čechy, pravděpodobně Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 
20. století, kobaltové sklo, broušeno, leptáno, zlace-
no, oroplastika s výjevem gladiátorů, výška 17,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

87 
Váza z křišťálu a fialového skla zdobená zlacením
(A vase of a crystal and a violet glass decorated 
with a gold)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, konec 19. století, sklo-
vina přecházející z bílé do fialové, broušeno do hran, 
zdobeno leptáním a zlacením, dekor s květinami 
a košíkem, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (327 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

88 
Váza ze zeleného irizovaného skla s intarzovanou 
květinou
(A vase of a green irizated glass with a flower)
Čechy, Košťany u Teplic, Palme-König, počátek 
20. století, secesní styl, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

89 
Číše ze zeleného skla se zlatou malbou
(A green glass with a gold painting)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, kolem poloviny 
19. století, biedermeirovský styl, fasetově broušeno, 
malováno rozvilinami, na dně ryté iniciály S. D., 
výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhadní cena: 2400 až 3000 CZK

90 
Váza z fialového skla s oroplastikou
(A vase of a violet glass with an oroplastic)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30 léta 20. století, 
fasetově broušeno, leptaný a zlacený dekor s Ama-
zonkami, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

91 
Malovaná dóza s víčkem z růžového skla
(A painted bowl with a cover of a rose glass)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 2. polovina 
19. století, broušeno, malováno květinovým deko-
rem, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (73 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

92 
Miska z červeného skla na černých nohách
(A bowl of a red glass on black legs)
Čechy, pravděpodobně Nižbor, Rückl, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, tango barvy, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK

83

 90 86 44
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93 
Porcelánová lékárnická dóza s víčkem s nápisem 
„Syr Rutae“
(A porcelain chemistry bowl with a cover with 
a sign „Syr Rutae“)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 2. polovina 
19. století, glazováno, černý nápis, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

 132 94 93 95
94 
Porcelánová lékárnická dóza s víčkem s nápisem 
„Ung: Elemi.“
(A porcelain chemistry bowl with a cover with 
a sign „Ung: Elemi.“)
Čechy, pravděpodobně Rakousko, Vídeň, do roku 
1866, glazováno, černý nápis ve zlatém rámečku, 
tlačená značka na dně, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

95 
Porcelánová lékárnická dóza s víčkem s nápisem 
„Tritur: Zinc: Oxyd: …“
(A porcelain chemistry bowl with a cover with 
a sign „Tritur: Zinc: Oxyd:“)
Čechy, Loket, 2. polovina 19. století, glazováno, 
černý nápis ve zlatém rámečku, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (42 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

96 
Bílý omáčník
(A white soucer)
Čechy, Týnec nad Sázavou (Teinitz), 1. polovina 
19. století, jemná kamenina, omáčník s podtáckem, 
plasticky zdobeno, značeno tlačenou značkou, výška 
15 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

96

97 
Porcelánová mísa s modrou čínskou krajinou
(A porcelain dish with a blue Chinese landscape)
Čechy, Loket, 2. polovina 19. století, osmihranný 
tvar, tisk pod glazurou v anglickém stylu, tlačená 
značka na dně, průměr 28 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

97
98 
Velký šálek s podšálkem malovaný modře a zlatě
(A big cup and soucer painted with blue and gold)
Čechy, Kysibl (Giesshübel), 2. polovina 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno vegetativním deko-
rem, značeno na dně tlačenou značkou „N. G. F“ 
z let 1846-1902, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

99 
Šálek s podšálkem malovaný fialovými květinami
(A cup and soucer painted with violet flowers)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), kolem poloviny 
19. století, porcelán, plasticky zdobeno, glazováno, 
malováno, zlaceno, značeno na dně tlačenou znač-
kou „S“ z let 1830-1870, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

100

100 
Fajánsová váza s květinami a ptáky
(A faience vase with flowers and birds)
Holandsko, Delft, manufaktura „U zavěšené lahve“, 
přelom 19. a 20. století, malováno zeleně, modře 
a červeně, značeno na dně, výška 51 cm, restauro-
váno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

101 
Velká váza s fialovou malbou šlechtice a dámy
(A big vase with a violet painting of a nobleman 
and a lady)
Francie, Paříž, 2. polovina 19. století, váza s víčkem 
tvaru amfory, měkký porcelán, glazováno, malováno 
monochromaticky galantním výjevem a krajinou, 
barevná malba květin, zlaceno, značeno značkou 
Höchstu, celková výška 50 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

101
102 
Velká porcelánová váza s vyobrazením Římanů
(A big porcelain vase with the decoration of 
Romans)
Itálie, Ginori, 2. polovina 19. století, styl Capo-
dimonte, váza s víčkem, plasticky zdobená, glazova-
ná, malovaná, výška 52 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

103 
Keramická váza s ptáky
(A ceramic vase with birds)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20. století, 
stylizovaný tvar amfory s dvěma uchy, plasticky 
zdobeno, glazováno, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
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104 
Japonský talíř se společností klečící u stolu
(A Japanese plate with people kneeling around 
a table)
Japonsko, počátek 20. století, styl satsuma, jemná 
kamenina, glazováno, malováno, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

104
105 
Šálek s podšálkem malovaný žlutou, modrou 
a zlatou
(A cup and soucer painted with yellow, blue and 
gold)
Rakousko, Vídeň, 1. polovina 19. století, biedermei-
rovský styl, porcelán, glazováno, ucho plasticky zdo-
beno hlavou lva, malováno, žlutý podklad, modrá 
a zlatá malba, uvnitř zlaceno, nápis v němčině „S. N. 
D. die unsere Freundschaft“, celková výška 10 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

105
106 
Šálek s podšálkem s květinami a ptákem
(A cup and soucer with birds and flowers)
pravděpodobně Čechy, přelom 19. a 20. století, 
japonizující styl, porcelán, glazováno, malováno do 
tištěných obrysů, výška 4 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

 106 131

107 
Dva šálky a podšálky s černým dekorem Vranova 
nad Dyjí
(Two cups and soucers with a black decoration of 
the town Vranov on Dyje)
Morava, Vranov nad Dyjí, kolem poloviny 19. stole-
tí, jemná kamenina, zdobená potiskem pod glazurou 
v anglickém stylu, značeno na podšálcích kotvou 
s nápisem „Frain“ a tlačeným erbem s nápisem 
Frain, výška 8 cm, poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

107
108 
Porcelánový tác, hrníček, konvice a mlíčenka 
s portrétem dívky
(A porcelain dish, cup, tea pot and milk jug with 
a portrait of a female)
Čechy, 2. polovina 19. století, pravděpodobně Dubí 
u Teplic (Aichwald), tyrkysově modrý podklad, 
zdobeno oválem s portrétem zhotoveným fotoli-
tografickým způsobem, malováno zlatem, průměr 
kruhového tácu 36 cm, výška konvice 14,5 cm, 
celkem 4 kusy,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

108
109 
Dlouhý tác zdobený květinami s nápisem 
Karlsbad
(A long plate decorated with flowers and a sign 
„Karlsbad“)
Čechy, Karlovy Vary, 1. třetina 20. století, porcelán, 
glazováno, zdobeno potiskem a dekorem macešek, 
zlaceno, délka 48 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

109

110 
Dva porcelánové šálky a podšálky zdobené zlatem
(Two porcelain cups and soucers decorated with 
gold)
Čechy, Karlovy Vary, Karl Knoll, 2. polovina 19. století, 
glazováno, zlaceno, značeno tlačenou značkou s nápi-
sem „Carlsbad“, značka z let 1848-1868, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

110
111 
Velké keramické stojící postavy milenců
(A big standing figures of lovers)
Čechy, pravděpodobně Duchcov, Royal Dux, 
1. třetina 20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno v „bronzových barvách“, výška 52 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

111

112
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112 
Velký stojící porcelánový medvěd
(A big standing porcelain bear)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. sto-
letí, glazováno, malováno, tlačená značka modeléra 
na podstavci, F. Heidenreich, číslo modelu 5014/32, 
výška 36 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

113 
Šlechtic na koni
(A nobleman on a horse)
Německo, Durynsko, Wallendorf, po roce 1926, 
porcelán, glazováno, malováno, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (150 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

114 
Porcelánový čajový servis pro 6 osob malovaný 
květinami
(A porcelain tea set for 6 persons painted with 
flowers)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), 2. polovina 
19. století, glazováno, bohatě malováno, zlaceno, 
značeno tlačenou značkou „S“ z let 1830-1870, 
celkem 9 kusů, cukřenka poškozená, jinak perfektní 
stav,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

114
115 
Květináč na sloupu
(A flower pot on a column)
Francie, Sarreguemines, 1. třetina 20. století, kera-
mika hnědě a žlutě glazovaná, zlacená, klasicistní 
sloup zdobený vegetativními dekory, plasticky zdo-
beno vroubkováním, tlačená značka, výška 130 cm,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (885 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

116 
Muž bojující s drakem
(A man fighting with a dragon)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, styl satsuma, 
keramika, glazováno, malováno pastózními emaily, 
tlačená značka, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

117 
Figurální pětiramenný svícen s římským vojákem
(A candlestick for five candles with a figure of 
a Roman soldier)
Německo, Potschappel, Thiem, 2. polovina 19. sto-
letí, porcelán, glazováno, malováno, zhotoveno 
v drážďanském druhorokokovém stylu, výška 46 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

118 
Porcelánový motýl
(A porcelain butterfly)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. sto-
letí, glazováno, malováno, originální nálepka, značka 
na dně Rosenthal Selb-Plössberg, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

119 
Džbánek s víčkem zdobený květinami s nápisem 
Karlsbad
(A small jug with a cover decorated with flowers 
and a sign „Karlsbad“)
Čechy, Karlovy Vary, 2. polovina 19. století, porce-
lán, glazováno, malováno, zlaceno, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

119
120 
Dva modrobílé talíře s čínskou krajinou
(Two blue white plates with a Chinese landscape)
Anglie, 2. polovina 19. století, kostní porcelán (bone 
chine), zdobeno modrobílým potiskem pod glazu-
rou, značeno Primavesi Cardiff, oba průměr 23 cm, 
úprava pro zavěšení,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

120

118

121 
Talíř s černým vyobrazením chrámů
(A plate with a black decoration of temples)
Anglie, 2. polovina 19. století, kostní porcelán, 
zdobeno černým potiskem pod glazurou, značeno 
vzadu květinami a nápisem Syria, průměr 23 cm, 
úprava pro zavěšení,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

121
122 
Mísa s uchem malovaná květinami
(A dish with a handle painted with flowers)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), kolem poloviny 
19. století, mísa rozdělena do dvou částí, porcelán, 
glazováno, malováno barevnými emaily a zlatem, 
značeno na dně tlačenou značkou z let 1830-1870, 
značka malíře N 68, délka 30 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

122
123 
Šálek s podšálkem malovaný růžovými květy
(A cup and soucer painted with rose flowers)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), kolem poloviny 
19. století, porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno na dně tlačenou značkou „S“ z let 1830-
1870, výška 7,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

124
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124 
Dvě čínské vázy s bojovníky
(Two Chinese vases with fighters)
Čína, 2. polovina 19. století, tak zvané krakelované 
vázy, jemná kamenina, glazováno, zdobeno jemnou 
krakeláží a pastózní malbou, tlačená značka na dně, 
výška obou 30 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (12 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

125 
Dva keramické květináče plasticky zdobené 
květinami
(Two ceramic flower pots with a plastic decorati-
on of flowers)
pravděpodobně Francie, počátek 20. století, glazo-
váno zeleně, červeně a žlutě, laločnaté okraje, výška 
obou 18 cm, průměr 22 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
Odhad: 5500 až 7000 CZK

125
126 
Květináč plasticky zdobený ptáky a květinami
(A flower pot with a plastic decoration of birds 
and flowers)
pravděpodobně Francie, 1. třetina 20. století, 
glazováno, tlačená značka „J“ na dně, výška 21 cm, 
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3200 CZK (123 EUR)
Odhad: 4000 až 5000 CZK

127 
Hnědý květináč s plasticky zdobeným okrajem
(A brown flower pot with a plastic decorated edge)
Čechy, pravděpodobně Teplice, Amphora, 1. třetina 
20. století, keramika, plasticky zdobená v duchu 
geometrické secese, glazováno, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (153 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

127
128 
Japonská váza s čarodějem a mužem s pistolí
(A Japanese vase with a wizard and a man with 
a gun)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl satsuma, 
jemná kamenina, glazováno, malováno pastózními 
emaily, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

129 
Keramická váza plasticky zdobená květinami
(A ceramic vase with a plastic decoration of flowers)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20. století, 
barevně glazováno, značeno, výška 43 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

129
130 
Keramická váza plasticky zdobená ptákem
(A ceramic vase with a plastic decoration of a bird)
Čechy, Teplice, Amphora, model z let 1909-1915, 
barevně glazováno, dekor „Campina“, modelér Max 
von Jungwirth, výška 40 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

130
131 
Šálek s podšálkem plasticky zdobený dekorem 
mušlí a rostlin, malovaný žlutě a růžově
(A cup and soucer with a plastic decoration of 
plants and mother of pearls, painted in rose and 
yellow)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), kolem poloviny 
19. století, porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
značeno na dně tlačenou značkou „FM“ z let 1853-
1875, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

132 
Porcelánová lékárnická dóza s víčkem s nápisem 
„Styrax liq:“
(A porcelain chemistry bowl with a cover with 
a sign „Styrax liq:“)
Čechy, Loket, 2. polovina 19. století, glazováno, 
černý nápis v modrém rámečku, zlaté linky, výška 
12 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

133 
Dva velcí japonští psi
(Two big Japanese dogs)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, zhotoveno ve sty-
lu figurek z Arity, keramika s tyrkysovou glazurou, 
tlačená značka na dně, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

133
134 
Porcelánová mísa na noze s figurami dětí česají-
cími jablka
(A porcelain bowl on a leg with figures of chil-
dren picking apples)
Německo, Plavno (Plaue), 1. třetina 20. století, 
glazováno, malováno, značeno, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

135 
Šlechtic líbající ruku dámě
(A nobleman kissing a hand of a lady)
Francie, Paříž, Porcelain de Paris, 2. polovina 
19. století, porcelán, glazováno, malováno, značeno 
na soklu, popis modelu „Le baise-main“ (polibek 
ruky) délka 22 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 9 000 až 11 000 CZK

128
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136 
Dvě keramické modro bílé vázy
(Two ceramic blue white vases)
Francie, počátek 20. století, secesní styl, glazováno, 
zlaceno, značeno na dně, výška obou 37 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

136
137 
Busta dívky s tamburínkou
(A bust of a female with tamburine)
Čechy, pravděpodobně Teplice, Bloch, 2. polovina 19. sto-
letí, keramika, glazováno, malováno, výška 39 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

147
138 
Chlapec s lukem
(A boy with a bow)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, modelér 
Schoyrich, číslo modelu F 275, pořadí z formy 127, 
číslo malíře 74, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
139 
Dáma v modrých šatech
(A lady in a blue dress)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), 2. polovina 
19. století, původní model z 2. poloviny 18. století, 
porcelán, glazováno, malováno, číslo modelu A56, 
pořadí z formy 124, číslo malíře 68, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (846 EUR)
odhad: 27 000 až 33 000 CZK
140 
Figurální jednoplamenný svícen se ženou a dítětem
(A candlestick for one candle with a figure of 
a female and a child)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), 1. polovina 19. sto-
letí, původní model z 1. poloviny 18. století – alegorie 
léta, porcelán, glazováno, malováno, číslo modelu 
1255, pořadí z formy 52, číslo malíře 17, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1076 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

141 
Andílek se šípem a džbánkem
(An angel with an arrow and a jug)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), 2. polovina 19. sto-
letí, původní klasicistní model z 2. poloviny 18. století, 
porcelán, glazováno, malováno, nápis na podstavci ve 
francouzštině: „Je blesse et soulage“ číslo modelu F14, 
pořadí z formy 186, číslo malíře 8, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (654 EUR)
odhad: 25 000 až 32 000 CZK

142 
Váza se dvěma hlavami čápů
(A vase with two heads of storks)
Čechy, Teplice, Bloch, 2. polovina 19. století, kera-
mika, glazováno, malováno, výška 40 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

142
143 
Keramická váza plasticky zdobená imitacemi 
kamenů
(A ceramic vase with a plastic decoration of an 
imitation of stones)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20. století, 
výška 14 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

143
144 
Keramický korbel plasticky zdobený postavami 
a německými nápisy
(A ceramic holb with a plastic decoration of 
figures and German signs)
Německo, Mettlach, Villeroy a Boch, 1. třetina 
20. století, jemná kamenina wedgewoodského typu, 
víčko v cínové montáži, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

145 
Keramický korbel s malovaným lovcem kachen
(A ceramic holb with a painting of a duck hunter)
Německo, pravděpodobně Gmünd, přelom 
18. a 19. století, fajáns jihoněmeckého typu, cínové 
víčko a kování dna, výška 26 cm
vyvolávací cena: 18 000 CZK (692 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

145
146 
Andílek na hlemýžďovi
(An angel on a snail)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 1. třetina 20. stole-
tí, porcelán, malováno pod glazurou, číslo modelu 
K 205, modelér A. Caasmann, délka 8,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

147 
Holčička s telátkem
(A girl with a calf )
Dánsko, královská Kodaň, kolem poloviny 20. sto-
letí, porcelán, malováno pod glazurou, značeno tla-
čenými iniciálami modeléra „C. Th.“ na podstavci, 
značka výrobce na dně, výška 16,5 cm
vyvolávací cena: 6900 CZK (265 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

144



16

148 
Zlatý náramek s rukou a hadem
(A gold bracelet with a hand and a snake)
Rakousko, kolem poloviny 19. století, duté zlato, 
zdobeno emaily, perlami, diamanty a rubíny, Au 
670/1000, 750/1000, celková hmotnost 51 g, 
osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1731 EUR)
odhad: 48 000 až 60 000 CZK

148
149 
Zlatá brož se sedmi ověsky
(A gold brooch with seven pendants)
pravděpodobně východní Evropa, přelom 
19. a 20. století, masivní jehlice, ověsky zdobe-
ny emaily, osazeno 7 ametystů a 7 citrínů, Au 
750/1000, hmotnost celkem 28,20 g, osvědčení 
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

150 
Zlatý řetěz
(A gold chain)
Rakousko, datováno v puncovní značce 1806, řetěz 
tvořen kroužky pospojovanými dvěma řetízky, 
uzávěr plasticky zdobený květinami, Au 767/1000, 
43,4 g, délka 127,5 cm, osvědčení Puncovního 
úřadu,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (923 EUR)
odhad: 36 000 až 44 000 CZK

150
151 
Zlatá brož s bílým opálem a almadiny
(A gold brooch with a white opal and almadines)
Čechy, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno, 
almadiny osazené kolem achátu, Au 585/1000, 
hmotnost 4,3 g,
vyvolávací cena: 2800 CZK (108 EUR)
odhad: 3700 až 4500 CZK

152

152 
Zlaté kapesní hodinky Schaffhausen
(A gold pocket watch Schaffhausen)
Švýcarsko, počátek 20. století, dvouplášťové hodin-
ky, vnitřní plášť double, značený stroj, mikroregu-
lace, funkční stav, chybí sklíčko, průměr 5 cm, Au 
585/1000, celková hmotnost 65,0 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
153 
Náramkové hodinky automaty Kienzle
(Wrist watch automatic Kienzle)
Německo, 60.-70. léta 20. století, stroj 19 kamenů 
krytý sklem, průměr hodinek 3,5 cm, funkční stav,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

 153 185 157
154 
Barokní stolní hodiny
(A baroque table clock)
Německo, 2. polovina 18. století, schránka z černě 
lakovaného dřeva, zdobeno mosaznými aplikacemi, 
mosazný ciferník značený Johann Fischer in Feldvar, 
mírně poškozeno, původní bicí stroj, výška 39 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (769 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
155 
Zlatý náhrdelník, náramek a náušnice s almadiny 
v etuji
(A gold necklace, bracelet and earrings with 
almadins in a box)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, secesní styl, 
v náhrdelníku a náušnicích kromě almadinů osazeny 
diamantové routy, Au 585/1000, celková hmotnost 
32,62 g,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1154 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
156 
Korunka do vlasů s hřebenem
(A crown to hair with a comb)
Čechy, 2. polovina 19. století, korunka z ryté zlacené 
mo sazi, osazeno skleněnými kameny v barvě jaspisu 
a křiš ťálu, prořezáváno a bohatě ryto vegetativním deko-
rem, hřeben ze želvoviny, šířka 15 cm, výborný stav,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

156

157 
Vojenské letecké náramkové hodinky
(A military flyer wrist watch)
Švýcarsko, Helvetia, 30. léta 20. století, černý cifer-
ník, fosforové arabské číslice, vteřinovka, funkční 
stav, na povrchu odřeno, kožený pásek, průměr 
ciferníku 4 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
158 
Brož s tyrkysy, almadiny a svatým Jiřím
(A brooch with turquioses, almadines and 
St. George)
Rakousko-Uhersko, Sedmihradsko, 80. léta 19. sto-
letí, pseudorenesanční styl, plasticky zdobeno vege-
tativním dekorem, centrální motiv – svatý Jiří na 
koni bojující s drakem, úprava pro zavěšení, délka 
10 cm, bílá kovová kompozice, hmotnost 33,7 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
159 
Stříbrná kulatá brož s ametysty, spinely a perlami
(A silver round brooch with amethyst, spinels and 
pearls)
Rakousko-Uhersko, 80. léta 19. století, pseudore-
nesanční styl, k centrální části připojen jeden velký 
oválný ověsek, Ag 800/1000, hmotnost 22,8 g, 
délka 6,3 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (123 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

154

160

IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY 
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
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160 
Sedm stříbrných knoflíků
(Seven silver buttons)
Rakousko, přelom 18. a 19. století, knoflíky ve tvaru 
čoček, bohatě zdobené filigránem, Ag 812/1000, 
celková hmotnost 68,3 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK

161 
Zlatý náhrdelník s diamantovou routou
(A gold necklace with a diamond)
USA, 2. polovina 20. století, kapkovitý tvar, osazena 
diamantová routa, řetízek, Au 375/1000 (9 kt), 
celková hmotnost s řetízkem, 1,2 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (185 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

161
162 
Náhrdelník s opálem
(A necklace with an opal)
USA, 2. polovina 20. století, osazen oválný bílý opál 
a drobné diamantové routičky, Au 417/1000 (10 
kt), celková hmotnost včetně řetízku 1,2 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (38 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

162

163

163 
Prsten z bílého zlata s centrálním briliantem 
a diamantovými routami v řadě
(A ring of a white gold with central briliant and 
a small diamonds in a row)
USA, 2. polovina 20. století, osazen briliant 
o hmotnosti 0,47 ct, celkem diamanty asi 0,5 ct, Au 
585/1000, celková hmotnost 2,55 g,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (731 EUR)
odhad: 22 000 až 28 000 CZK

164 
Stříbrná mince s ouškem s portrétem Josefa II.
(A silver coin like a pendant with a portrait of the 
imperator Josef II)
Rakousko, datováno 1787, Ag 900/1000, hmotnost 
14,8 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

164
165 
Stříbrný křestní medailonek s řetízkem
(A silver christian plaque with a chain)
Rakousko, 2. polovina 19. století, na líci vyob-
razen křest dítěte, darováno ku příležitosti křtu, 
ouško k zavěšení, hodinkový masivní řetízek, Ag 
800/1000, celková hmotnost 71,2 g,
vyvolávací cena: 890 CZK (34 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

165

166 
Zlatý přívěs k hodinkám se dvěma kuličkami
(A gold pendant to pocket watch with two bowls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, tvořeno 
řetízky a kuličkami zdobenými filigránem a granula-
cí, Au 585/1000, hmotnost 8,0 g,
vyvolávací cena: 2700 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

166
167 
Stříbrné vyznamenání červeného kříže
(A silver decoration of Red Cross)
západní Evropa, datováno 1871, tvar kříže s modro 
bílým emailem, v centrální části červený kříž a nápis 
„Humanitati ordo teut“, Ag 800/1000, hmotnost 
2,5 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

168 
Velký kříž s číslem 33
(A big cross with a number 33)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, zed-
nářský kříž, zdobený červeným emailem a kameny 
v barvě křišťálu, v centrální části číslo 33 malované 
na perleti, zlaceno, Ag 800/1000, celková hmotnost 
40,8 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

169 
Stříbrná mince s ouškem s vyobrazením koně
(A silver coin like a pendant with a decoration of 
a horse)
Německo, datováno 1764, Ag 900/1000, hmotnost 
14,6 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

 172 170 169 171
170 
Stříbrná mince jako brož s portrétem španělského 
krále Karla IV.
(A silver coin like a brooch with a portrait of the 
Spain king Karel IV)
Španělsko, datováno 1806, Ag 900/1000, hmotnost 
27,8 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 600 až 750 CZK
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171 
Stříbrná mince s ouškem s vyobrazením Kristiána 
II. s mečem
(A silver coin like a pendant with a decoration of 
a Christian II with a sword)
Německo, datováno 1604, Ag 900/1000, hmotnost 
29,6 g, mince o hmotnosti tolaru, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

172 
Stříbrná mince s ouškem s vyobrazením čtyř 
šlechticů
(A silver coin like a pendant with a decoration of 
four noblemen)
Německo, 17. století, Ag 900/1000, hmotnost 
29,4 g, mince o váze tolaru, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

173 
Náhrdelník ze stříbrných mincí
(A necklace of a silver coins)
Rakousko-Uhersko, tvořeno 6 dvacetikrejcary 
z období 1. poloviny 19. století (František I. a Ferdi-
nand I.) a 2 tolary s vyobrazením Marie Terezie, Ag 
900/1000, celková hmotnost 346,0 g,
vyvolávací cena: 2700 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

173
174 
Stříbrný náramek s ametystem a perličkami
(A silver bracelet with an amethyst and small pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 18. století, plasticky 
zdobeno květinovým dekorem, osazeny drobné říční 
perličky, Ag 750/1000, celková hmotnost 17,6 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

174
175 
Stříbrný prsten s bílým emailovým křížem
(A silver ring with a a white enamel cross)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, Ag 
800/1000, celková hmotnost 9,4 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

175

176 
Stříbrný prsten s hnědým kamenem s rytinou 
andělíčka
(A silver ring with a brown stone with engraving 
of an angel)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, kámen 
karneol, fasovaný jako pečetní kámen, obruba zdo-
bená volutami, Ag 900/1000, hmotnost 6,0 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
177 
Stříbrný prsten se žlutou kamejí s hlavou muže
(A silver ring with a yellow cameo with a head of 
a man)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, kámen 
mořská pěna, okraje prstenu zdobeny rytím, Ag 
900/1000, hmotnost 9,9 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

178 
Stříbrný prsten s bílou kamejí na hnědém pod-
kladu v podobě hlavy ženy
(A silver ring with a white cameo on a brown 
basis in the shape of a female head)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, karne-
ol, Ag 900/1000, hmotnost 6,0 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

179 
Stříbrný prsten s fialovou kamejí s hlavou psa
(A silver ring with a violet cameo with a head of 
a dog)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, skleně-
ná kamej, Ag 900/1000, hmotnost 12,6 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

180 
Korálové manžetové knoflíčky
(Coral cuff buttons)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, korály 
ryté do formy květu, Au 585/1000, hmotnost 2,7 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

180
181 
Zlatý prsten s korálem
(A gold ring with a coral)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, korál 
broušený do čočky oválného tvaru, obruba zdobená 
filigránem a granulací, Au 585/1000, hmotnost 
2,5 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

182 
Stříbrná brož se skleněným středem
(A silver brooch with a glass centre)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, okraje 
zdobeny vegetativním dekorem, osazeny rubíny 
a říční perličky, ouško pro zavěšení, v centrální části 
otvírací prosklený medailon, zlaceno, Ag 800/1000, 
celková hmotnost 11,6 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

183 
Stříbrná brož s perleťovou kamejí
(A silver brooch with a mother of pearl cameo)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, 
hluboká řezba s vyobrazením dvou mužů – biblický 
výjev, rozměr rámečku 4,6 × 4,2 cm, Ag 800/1000, 
celková hmotnost 20,0 g, poškozené zapínání,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

183
184 
Stříbrné náušnice a brož s tyrkysy a perličkami
(A silver earrings and a brooch with turquases 
and pearls)
pravděpodobně Rakousko-Uhersko, 2. polovina 
19. století, náušnice ve tvaru květiny, v broži chybí 
tyrkysy, Ag 800/1000, celková hmotnost 6,3 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

184
185 
Zlaté obdélníkové náramkové hodinky s hnědým 
číselníkem
(A gold oblong wrist watch with a brown face)
Švýcarsko, Schaffhausen, IWC, 20.-30. léta 
20. století, art decový styl, rozměr 3,8 × 2,3 cm, 
Au 585/1000, chybí vteřinová ručička, špatný chod 
stroje,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 80000 až 10 000 CZK

182
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186 
Oválná malá brož s mozaikou
(An oval small brooch with a mosaic)
Itálie, Benátky, 1. třetina 20. století, skleněná 
mozaika s květinovým dekorem, osazeno ve zlacené 
mosazi, rozměr 2 × 2,6 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

186
187
Článkový náramek s českými granáty
(A chain bracelet with the Czech garnets)
Čechy, 2. polovina 19. století, granáty osazeny 
v tombaku, články ve formě květů, délka 22 cm, 
hmotnost 11,2 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

188 
Kamej z hnědého kamene s bustou muže osazená 
ve stříbrném prstenu
(A cameo of a brown stone with a bust of a man 
in a silver ring)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, vysoká 
řezba v karneolu, Ag 900/1000, celková hmotnost 
11,4 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

189 
Stříbrná brož plasticky zdobená květinou
(A silver brooch with a plastic decoration of 
a flower)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, osazeno 
tyrkysy, zlaceno, Ag 800/1000, celková hmotnost 
4,9 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (35 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

189
190 
Stříbrný kříž s tyrkysy
(A silver cross with turquioses)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky 
zdobené duté zlato, zlaceno, Ag 800/1000 celková 
hmotnost 6,10 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

191 
Zlatý náramek ve tvaru pásku
(A bracelet in the shape of a belt)
Rakousko, kolem poloviny 19. století, biederme-
ierovský styl, duté zlato, Au 585/1000, hmotnost 
44,1 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (769 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

191
192 
Stříbrný náhrdelník s řetízky a mohutnou sponou
(A silver necklace with chains and a big brooch)
Německo, 2. polovina 19. století, náhrdelník 
k německému kroji, spona zdobená filigránem, per-
ličkou, červenými a zelenými kameny, Ag 800/1000, 
hmotnost 124 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

192
193 
Zlatý náramek s perličkou
(A gold bracelet with a pearl)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky 
zdobeno v pseudorenesančním stylu, Au 585/1000, 
hmotnost 6,7 g
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

190

194 
Stříbrný prsten s římskou mincí
(A silver ring with a Roman coin)
Itálie, pravděpodobně 1. století n. l., opis mince: 
„Imp Caes Nerua…“, mince osazená v masivním 
prstenu jako pečeť, Ag 900/1000, celková hmotnost 
14,0 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (123 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK

194
195 
Korálová kamej s dívkou osazená ve stříbrném 
prstenu
(A coral kameo with a female in a silver ring)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, vysoká 
řezba ve velkém kusu korálu, Ag 900/1000, celková 
hmotnost 16,9 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (35 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

195
196 
Náhrdelník se smaragdem a diamanty
(A necklace with an emerald and diamonds)
Československo, 20. léta 20. století, tvořeno třemi 
ověsky, osazeno 8 briliantů 2 × 0,3 ct, 5 × 0,12 ct, 
1 × 0,05 ct celkem 1,25 ct, na středním ověsku 
smaragd ve tvaru kapky o hmotnosti cca 3 ct, Au 
585/1000, celková hmotnost 6,82 g
vyvolávací cena: 75 000 CZK (2885 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK

197 
Diamantová brož se třemi ověsky
(A diamond brooch with three pendants)
Rakousko, přelom 18. a 19. století, kombinace zlata 
a stříbra, rokokový styl, diamantové routy celkem asi 
2 ct, Ag 970/1000, Au 585/1000, celková hmotnost 
16,00 g, osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 53 000 CZK (2039 EUR)
odhad: 60 000 až 74 000 CZK

193
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198 
Zlaté náušnice s diamantovými routami
(Gold earrings with diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 2 dia-
mantové routy celkem 0,3 ct, Au 585/1000, celková 
hmotnost 3,4 g,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

198
199 
Zlaté manžetové knoflíky s diamanty
(Gold cuff buttons with diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, plasticky 
zdobeno dekorem trojlístku, diamanty celkem 0,14 
ct, Au 585/1000 a 750/1000, celková hmotnost 
7,60 g, osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

199
200
Zlatá oválná brož zdobená černým smaltem 
a diamanty
(A gold oval brooch decorated with a black ena-
mel and diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, ouško 
pro zavěšení, dlážděno diamanty ve tvaru hvězdy 
celkem asi 0,6 ct, Au 585/1000, celková hmotnost 
16,70 g, osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 16 500 CZK (635 EUR)
odhad: 20 000 až 24 000 CZK

201 
Masivní zlatý náramek plasticky zdobený květi-
nami
(A massive gold bracelet with a plastic decoration 
of flowers)
pravděpodobně Jižní Amerika, 2. polovina 19. sto-
letí, lité zlato, cizelováno, leštěno, Au 750/1000, 
celková hmotnost 46,55 g, osvědčení Puncovního 
úřadu,
vyvolávací cena: 36 000 CZK (1385 EUR)
odhad: 40 000 až 48 000 CZK

201

202 
Zlatý závěs s diamantovými routami
(A gold pendant with diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, tvořeno 
vegetativním dekorem, jehlice pro zajištění, osazeno 
diamanty o hmotnosti asi 1,4 ct, Au 585/1000, 
celková hmotnost 10,95 ct, osvědčení Puncovního 
úřadu,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1115 EUR)
odhad: 36 000 až 42 000 CZK

203
Masivní zlatý náhrdelník zdobený filigránem
(A massive gold necklace decorated with a fili-
gran)
Blízký východ, pravděpodobně kolem poloviny 
20. století, tvořeno trojlístky zdobenými filigránem 
spojenými řetízky, Au 660/1000, celková hmot-
nost 65,80 g, osvědčení Puncovního úřadu, mírně 
poškozeno,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1615 EUR)
odhad: 52 až 60 000 CZK

204 
Zlatý náramek s oválem zdobeným černým smal-
tem a diamanty
(A gold bracelet with an oval decorated with 
a black enamel and diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, náramek 
tvořený čtyřmi řetízky a otvíracím medailonem, 
dlážděno diamanty ve tvaru hvězdy celkem asi 0,6 
ct, Au 585/1000, hmotnost 49,00 g, osvědčení 
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1500 EUR)
odhad: 20 000 až 24 000 CZK

204
205 
Větší granátová hvězda
(A bigger garnet star)
Čechy, 2. polovina 19. století, brož v tombaku, 
osazeny české granáty, skupinové uzavřené fasování, 
hmotnost 11,5 g, průměr 4,5 cm, jeden granát 
chybí,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

205

206
Menší granátová hvězda
(A smaller garnet star)
Čechy, 2. polovina 19. století, brož v tombaku, 
osazeny české granáty, skupinové uzavřené fasování, 
hmotnost 9,5 g, průměr 4,1 cm, jeden granát 
chybí,
vyvolávací cena: 4300 CZK (165 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

207 
Zlatý otevíratelný závěs zdobený černým emailem 
a perličkou
(A gold open pendant decorated with a black 
enamel and a pearl)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, medai-
lon ve tvaru oválu, uvnitř rámeček na fotografii, 
Au 585/1000, celková hmotnost 19,10 g, mírně 
poškozený email,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 7200 až 9000 CZK

207
208 
Zlatý prsten zdobený kuličkami a diamantem
(A gold ring decorated with small balls and 
a diamond)
Československo, 20.-30. léta 20. století, briliant 
o hmotnosti 0,5 ct, žluté zlato, diamant podložený 
bílým zlatem, Au 585/1000, celková hmotnost 
4,70 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (885 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

208
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Následující položky číslo 209-213 jsou draženy 
ve prospěch „Střediska rané péče SPRP Praha“, 
Trojická 2, 128 00 Praha 2. Středisko poskytuje 
terénní služby, tedy podporu a pomoc rodinám, 
ve kterých vyrůstá dítě raného věku se zrakovým 
a kombinovaným postižením. Cílem je umožnit 
rodině vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí 
a žít běžný život. Služby jsou poskytovány v souladu 
se standardy MPSV.

209 
Divadelní kukátko
(Theater binoculars)
pravděpodobně Čechy, 1. třetina 20. století, mosaz 
vykládaná perletí, délka 10,5 cm, funkční stav,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

209

210 
Stříbrná brož s velbloudem a pyramidami
(A silver brooch with a camel and pyramides)
Egypt, kolem poloviny 20. století, Ag 800/1000, 
hmotnost 13,92 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

211 
Stříbrná pudřenka obdelníkového tvaru
(A silver powder case of the oblong shape)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno rytým 
abstraktním dekorem a květinami, uvnitř zrcátko, 
funkční stav, Ag 900/1000, hmotnost 95,0 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

212
Stříbrný křížek
(A silver small cross)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, Ag 
750/1000, celková hmotnost 1,6 g,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

213 
Stříbrné zlacené náušnice ve tvaru uzlu
(Silver golded earrings in the shape of a knot)
Německo, 2. polovina 19. století, Ag 835/1000, 
hmotnost 2,2 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

213

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

211

210
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214 
Sedláček, Vojtěch (1892-
Klisna s hříbětem
(A mare with her foal)
barevná litografie, 24 × 16 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor 
studoval na pražské AVU u profesorů Švabinského 
a Preislera, malíř a grafik zobrazující venkovskou 
krajinu,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

214

215 
Křížek, Václav
Loď na řece
(A boat on a river)
barevný dřevořez, 19 × 27 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, vzadu štítek s popisem, Akademic-
ký malíř Václav Křížek, Praha 2, Na Smetance 6, 
60. léta 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

215

216 
Křížek, Václav
Ulice s jízdním kolem
(A street with a bicycle)
lept, 28 × 20 cm, rámováno pod sklem, paspartová-
no, vzadu štítek s popisem, Akademický malíř Václav 
Křížek, Praha 2, Na Smetance 6, 60. léta 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

216
217 
Hartwich, Alex Dr.
Německá erotická kniha
(A German erotic book)
kniha s velkým množstvím reprodukcí erotických 
obrazů a fotografií, 24 × 18 cm, Německo, 30. léta 
20. století, název knihy: „Die Braut-Nacht“ (Svateb-
ní noc), vydalo: „Verlag für Kulturforschung Wien, 
Berlin, Leipzig“,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

218 
Hluboš, J.
Pohled na Malou Stranu
(A view of the Small Quarter in Prague)
suchá jehla, 23 × 30 cm, rámováno pod sklem, 
značeno vpravo dole na desce, datováno 1925, 
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

218

219 
Chalcog, Wynne Ryland
Telemak na spartském dvoře
(Telemaque on the Sparta court)
litografie, 30 × 35 cm, rámováno pod sklem, znače-
no dole uprostřed na desce, podle obrazu Angeliky 
Kauffman, výjev z Trojských válek, Francie, přelom 
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

219
220 
Chalcog, Wynne Ryland
Achilles a kupci
(Achilles and mechants)
litografie, 31 × 35 cm, rámováno pod sklem, znače-
no dole uprostřed na desce, podle obrazu Angeliky 
Kauffman, výjev z Trojských válek, Francie, přelom 
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

220

217

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBY 
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
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221 
Váchal, Josef (1884-
Malíř a milenci
(A painter and lovers)
barevný dřevořez, 13 × 9 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, nápis: „Ex libris Ing. E. M. 
Klicman“, Váchal byl žákem Al. Kalvody, proslul 
především jako vynikající grafik a ilustrátor, vytvořil 
svébytnou techniku barevného dřevořezu, byl fasci-
nován mystickými náměty,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

221
222 
Drtikol, František (1881-1961)
Ležící nahá dívka
(A laying nude female)
černobílá fotografie z originální desky, 21 × 27 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno 
vpravo dole tlačenou značkou, autor byl fotograf 
a malíř, učil se v ateliérech v Německu, fotografií se 
zabýval zejména do roku 1935, ovlivněn art decem 
a expresionismem, rád zobrazoval erotické náměty 
kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

222
223 
Váchal, Josef (1884-
Modlící se žena, anděl a duch
(A praying woman, an angel and a ghost)
barevný dřevořez, 10,5 × 10 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vpravo dole, nápis: „Ex libris Irena 
Nováková“, Váchal byl žákem Al. Kalvody, proslul 
především jako vynikající grafik a ilustrátor, vytvořil 
svébytnou techniku barevného dřevořezu, byl fasci-
nován mystickými náměty,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

224 
Komárek, Ivan (1956-
Tři nahé ženy
(Three nude females)
barevná litografie, 30 × 46 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vpravo dole, datováno 2009, 
vlevo dole pořadí z desky 55/100, autor studoval na 
AVU v Praze, je figuralistou, rád maluje ženská těla 
v netypických polohách,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

224
225 
Kotík, Pravoslav (1889-1970)
Portrét holčičky
(A portrait of a girl)
dřevoryt, 9 × 7 cm, rámováno pod sklem, pasparto-
váno, popis dole pod paspartou, název „Vendulka“, 
příloha Veraikonu, autor studoval na UMPRUM 
v Praze u profesora J. Schikanedera, ovlivněn moder-
ními uměleckými směry,
vyvolávací cena: 1900 CZK (73 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

225
226 
Špála, Václav (1885-1946)
Půlpostava dívky
(A half figure of a female)
linoryt, 15 × 10 cm, rámováno pod sklem, paspartová-
no, značeno dole pod paspartou, název „Dívka“, příloha 
Veraikonu, autor studoval na AVU v Praze u profesorů 
Thieleho a Bukovace, inspiroval se francouzským 
moderním uměním, vytvořil si svébytný umělecký styl,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

227

227 
Melichar, Jan B. (1908-
Pohled na Prahu ze zahrad pod Pražským hradem
(A view of Prague from the gardens under the 
Prague Castle)
barevná litografie, 30 × 67 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo 
pořadí z desky 92/200, žák Vincence Beneše a W. 
Novaka, rád zobrazuje Prahu,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

226
228 
Kobliha, František (1877-
Radnické schody na Hradčanech
(The Radnické Stairs on Hradčany in Prague)
barevný dřevořez, 36 × 27 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, značeno vlevo dole na desce, 
popis pod paspartou, autor studoval na UMPRUM 
a na AVU u profesora Fr. Ženíška, vynikající grafik 
a ilustrátor, rád vytvářel dřevoryty,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

228
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229 
Majer, Antonín (1882-
Čertovka v Praze
(The river canal Čertovka in Prague)
barevný lept, 24 × 20 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU 
u profesorů Brožíka, Hynaise a Schwaigera, vynikl 
především jako grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 990 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

229
230 
Pokorný, Gustav Josef (1876-
Rodina na salaši
(A family at a mountains cottage)
dřevořez, 11 × 13 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, vlevo dole název: „Ztratila se 
na salaši slanina…“, autor studoval na UMPRUM 
v Praze, malíř, ilustrátor, designér, rád zobrazoval 
témata z rodného kraje podhůří Beskyd,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

231 
Anderle, Jiří (1936-
Tančící Salome
(Dancing Salome)
jemně kolorovaný lept, 66 × 49 cm, rámováno pod 
sklem, signováno dole uprostřed, číslováno 59/70, 
vlevo dole na desce popis, datováno 1980, autor pat-
ří mezi nejslavnější české žijící malíře, jeho grafiky 
zastoupeny v mnoha světových galeriích,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK

231

232 
Švabinský, Max (1873-1962)
Nahá dívka s orchidejí
(A nude female with a flower)
litografie, 34 × 26 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, značeno vlevo 
uprostřed na desce, datováno 1960, autor studoval 
na AVU u profesora Pirnera, přispěl velkou měrou 
k rozvoji české grafiky, profesorem AVU, malíř, 
ilustrátor, grafik, celý život na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

232
233
Váchal, Josef (1884-
Světec mezi zvířátky
(A holly man among animals)
barevný dřevořez, 15 × 10 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, značeno vlevo dole na desce inici-
álami, nápis: „Ex libris Ing. Dr. Stanislav Knorr“, 
Váchal byl žákem Al. Kalvody, proslul především 
jako vynikající grafik a ilustrátor, vytvořil svébytnou 
techniku barevného dřevořezu, byl fascinován 
mystickými náměty,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

230
234 
Alt, R.
Pohled na Istanbul z předměstí Pera
(A view of Constantinopol from the suburb Pera)
barevná litografie, 30 × 48 cm, rámováno pod 
sklem, značeno, podle předlohy L. Libye zhotovil R. 
Alt, Vídeň, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

235 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Portrét muže v klobouku
(A portrait of a man in a hat)
lept na papíře, 14,5 × 12 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, značeno pořadí 
z desky vlevo dole 9/12, autor studoval filosofii na 
Karlově universitě, inspiroval se malbou J. Šímy a B. 
Kubišty, vytvářel reklamní kresby, rád zobrazoval počát-
ky moderní techniky, mezinárodně uznávaný ilustrátor,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

235
236 
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Sedící nahá dívka
(A sitting nude female)
lept na papíře, 15 × 15 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, značenov vlevo 
dole na desce, autor byl žákem profesora Pirnera na 
pražské AVU, od roku 1904 žil v Paříži, cestoval po 
Asii, navštívil USA, později v Praze působil jako vyso-
koškolský profesor, malíř a světově uznávaný grafik,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

236

234
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237
Blažíček, Oldřich (1887-
Uvnitř barokního kostela
(Inside a baroque church)
litografie, 20 × 16 cm, rámováno pod sklem, značeno 
vlevo dole na desce, datováno 1939, autor studoval 
na UMPRUM a na AVU v Praze u profesora Schwai-
gera, byl především krajinářem, rád maloval interiéry 
kostelů zvláště sv. Víta a sv. Mikuláše v Praze,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

238 
Caulaert Van, Jean-Dominique (1897-1979)
Baletka
(A ballet-dancer)
barevná litografie, 50 × 49 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vpravo dole, značeno vpravo dole 
na desce, Francie 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 8500 CZK (327 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

238
239 
Janeček, Ota (1919-
Půlpostava nahé dívky
(A half figure of a nude female)
červený dřevořez, 8 × 6 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno dole uprostřed, autor stu-
doval na ČVUT a UMPRUM v Praze u profesorů 
Blažíčka a Boudy, vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

240 
Mackellar, R. S. W.
Posezení u klavíru
(A party around a piano)
barevná litografie, 45 × 60 cm, rámováno pod 
sklem, značeno vpravo dole na desce, pravděpodob-
ně Anglie, přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

241 
Beneš, Vincenc (1883-
Vyšehradská skála
(The Vyšehrad rock in Prague)
litografie, 33 × 50 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, značeno vpravo dole 
na desce, autor studoval na UMPRUM a AVU 
v Praze u profesorů Bukovace a Ottenfelda, byl 
členem malířské skupiny „Osmy“, brzy se však 
od kubismu odklonil, krajinář, figuralista i malíř 
zátiší,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

242

242 
Duchange, Gaspard (1666-1757)
Ježíš Kristus v hrobě
(Jesus Christ in the grave)
mědirytina, 43 × 32 cm, rámováno pod sklem, 
popis dole na desce, podle obrazu Paula Veroneseho, 
Francie,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

241
243 
Stella, Claudia (1636-1697)
Římští vojáci zatýkají křesťany
(Roman soldiers arresting Christians)
mědirytina, 44 × 34 cm, rámováno pod sklem, popis 
dole, podle obrazu Nicolase Poussina, Francie,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

243

244240
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244 
Conte, A.
Adam nese zavražděného Abela
(Adam bearing the murdered body of Abel)
mědirytina, 41 × 34 cm, rámováno pod sklem, 
značeno dole na desce, podle obrazu H. Sigletona, 
Anglie, přelom 18. a 19. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

245
245 
Losi, Karolus
Ukamenování svatého
(Stone to death of a saint)
mědirytina, 42 × 28 cm, rámováno pod sklem, 
značno dole na desce, podle Rubensova obrazu, 
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 18. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

246

246 
Jiřincová, Ludmila (1912-1994)
Žena hrající v kostky
(A woman playng with cubes)
barevná litografie, 36 × 23 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo 
dole pořadí z desky 194/200, autorka studovala 
AVU v Praze u profesora T. F. Šimona, proslavila 
se především jako grafička, ilustrovala například 
Máchův Máj,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

247
247 
Svolinský, Karel (1896-
Hlava dívky s květinami ve vlasech
(A head of a female with flowers in her hair)
dřevořez, 23 × 17 cm, rámováno pod sklem pas-
partováno, signováno vpravo dole, autor studoval 
na UMPRUM u profesorů Kafky a Kysely, získal 
Grand Prix na Světové výstavě v Paříži v letech 1925 
a 1937,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

248

248 
Jíra, Josef (1929-
Nazí milenci
(Nude lovers)
lept, 20 × 13 cm, rámováno pod sklem, signováno 
vpravo dole, datováno 1982, autor studoval na AVU 
u profesorů Nejedlého a V. Rady, tvořil na Malé 
Skále, sbíraný moderní autor,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

249
Chramosta, Cyril (1908-
Děti bruslící na rybníku
(Children skating on a pond)
barevná litografie, 23 × 15 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, 
značeno vlevo dole na desce, autor studoval malířství 
u profesora O. Blažíčka, rád zobrazoval rodnou 
krajinu Jižních Čech, známý grafik a malíř,
vyvolávací cena: 1100 CZK (42 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

250
250 
Edelinck, Gerard (1640-1707)
Portrét abbého Georgiuse Pauluse
(A portrait of the Abbé Gerogius Paulus)
mědirytina, 45 × 36 cm, rámováno pod sklem, znače-
no dole na desce, podle malby L. de Lamara, Francie,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

251
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251 
Stella, Claudia (1636-1697)
Příjezd Ježíše Krista do Jerusaléma
(Arrival of Jesus Christ to Jerusalem)
mědirytina, 45 × 34 cm, rámováno pod sklem, zna-
čeno dole na desce, podle obrazu Nicolase Poussina, 
Paříž,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

252

252 
Audran, Claude (1597-1675)
Portrét malíře Nicolase Poussina
(The portrait of the painter Nicolas Poussin)
mědirytina, 36 × 25 cm, rámováno pod sklem, 
značeno dole, datováno 1649, podle malby N. 
Poussina, Francie,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

253

253 
Váchal, Josef (1884-
Čtoucí muž a ďábel
(A reading man and a devil)
barevný dřevořez, 17,5 × 12 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, značeno vlevo nahoře na desce 
iniciálami, datováno 1937, nápis: „Ex libris Štěpán 
Peterka“, signováno vpravo dole tužkou, Váchal byl 
žákem Al. Kalvody, proslul především jako vynikající 
grafik a ilustrátor, vytvořil svébytnou techniku barev-
ného dřevořezu, byl fascinován mystickými náměty,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

254 
Lechin, A.
Pohřbívání Abela
(Mourning at the grave of Abel)
mědirytina, 42 × 35 cm, rámováno pod sklem, 
značeno dole, podle malby H. Singletona, Anglie, 
počátek 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

254
255 
Tardieu, Nikolas Henri (1674-1749)
Svatý Karel s procesím
(Saint Charles with a procession)
mědirytina, 43 × 32 cm, rámováno pod sklem, zna-
čeno dole na desce, podle malby P. D. Ulina, Paříž, 
1. polovina 18. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

255

256 
Anonym
Hrad Karlštejn
(The castle Karlštejn in Bohemia)
kresba tužkou, 15 × 19 cm, rámováno pod 
sklem, popis dole uprostřed, Čechy, 1. polovina 
19. století, hrad před přestavbou v 2. polovině 
19. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

256

257 
Anonym
Matka s dětmi a ovečkami
(A mother with children and lambs)
mědirytina, 20 × 30 cm, rámováno pod sklem, 
značeno dole uprostřed na desce, Paříž, 2. polovina 
18. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

257
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258 
Anonym
Madona s dítětem na podstavci obklopená 
postavami
(Madona on a stand surrounded with figures)
dobový barevný tisk pravděpodobně litografie, 
adjustováno na plátně, 78 × 63 cm, rámováno pod 
sklem v masivním dekorativním rámu, Rakousko-
Uhersko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

259 
Anonym
Nahý japonský pár
(A nude Japanese couple)
barevný dřevořez, 25 × 37 cm, rámováno pod sklem, 
značeno vpravo nahoře, japonský erotický dřevořez 
z 20. let 20. století, podle předlohy Torii Kiyonaga 
(1752-1815),
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

260 
Hertel, Johann Georg
Domek na můstku
(A house on a small bridge)
mědirytina, 19 × 25 cm, rámováno pod sklem, 
značeno dole na desce, podle obrazu slavného malíře 
Bouchera, Francie, 2. polovina 18. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

260
261 
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s kruhem
(A standing nude female with a circle)
černobílá fotografie z originální desky, 23 × 22 cm, 
rámováno pod sklem, značeno vpravo dole tlačenou 
značkou, autor byl známým fotografem, měl společ-
ný ateliér s Františkem Drtikolem, často zobrazoval 
erotické náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

261

262 
Sedláček, Vojtěch (1892-
Pijící kůň
(A drinking horse)
barevná litografie, 24 × 16 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor 
studoval na pražské AVU u profesorů Švabinského 
a Preislera, malíř a grafik zobrazující venkovskou 
krajinu,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

262

263 
Anonym
Polonahý japonský pár
(A half nude Japanese couple)
barevný dřevořez, 25 × 37 cm, rámováno pod sklem, 
značeno vpravo nahoře, japonský erotický dřevořez 
z 20. let 20. století, podle předlohy Torii Kiyonaga 
(1752-1815),
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

264 
Krejsa, Josef (1896-1941)
Květiny ve váze
(Flowers in a vase)
barevný dřevořez, 53 × 54 cm, rámováno pod 
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, autor 
studoval na umělecko průmyslové škole ve Vídni, 
na akademii ve Florencii a Římě, byl především 
krajinářem, maloval svůj rodný kraj – okolí Husince 
u Prachatic,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

259

264



37

265
Hruška, Jiří (1921-
Ulička ve francouzském městečku
(A street in a French town)
pastel na papíře, 38 × 65 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, text „Tondovi Hlavatému J. 
Hruška“, autor byl synem sochaře Jaroslava Hrušky, 
narodil se v Paříži, studoval na AVU v Praze u pro-
fesora V. Rady,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

266 
Kanjuk
Práce na pile
(A work at a sawmill)
olej na plátně, 60 × 83 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole azbukou, socialistický realismus, SSSR, 
po roce 1945,
vyvolávací cena: 5500 CZK (212 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

266

267 
Eduard, E.
Hlava Sokrata
(A head of Socrates)
pastel, 53 × 40 cm, rámováno pod sklem, signováno 
vpravo dole, datováno 1836, pravděpodobně Vídeň, 
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

267

268 
Anonym
Hlava Římana
(A head of a Roman)
pastel, 58 × 44 cm, rámováno pod sklem, dole 
značeno: „Mario“, Vídeň, 1. polovina 19. století, 
klasicistní styl, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

268

269 
Anonym
Sedící nahý muž
(A sitting nude man)
kresba tužkou a pastelem, 56 × 44 cm, rámováno 
pod sklem, vpravo dole pravděpodobně datování 
1790, Vídeň,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

269

270 
Šetelík, Jaroslav (1881-1955)
Kameny v lese
(Stones in a forest)
olej na kartonu, 64 × 44 cm, rámováno, signováno vle-
vo dole, datováno 1952, popis: Harrachov, vzadu nápis: 
„Majetek paní Otylie Šetelíkové“, autor studoval na 
UMPRUM u profesora Engelmüllera a na AVU v Pra-
ze, studijní pobyt v Paříži, malíř krajinář, rád zobrazoval 
Prahu, jeho obrazy se reprodukovaly na pohlednicích, 
dosáhl velkého ohlasu a obliby už za svého života,
vyvolávací cena: 49 900 CZK (1919 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

270
271 
Jelínek, Rudolf (1880-
Carmen s tamburínou
(Carmen with a tamburine)
olej na plátně, 58 × 47 cm, rámováno, signová-
no vlevo dole, autor byl brněnský malíř, krajinář 
i portrétista,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

272

VII. MALBA 
(PAINTINGS)
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272 
Svoboda, Josef (1901-
Půlpostava nahé egyptské dívky
(A half figure of a nude Egyptian female)
olej na plátně, 70 × 59 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autor studoval malířství v Praze, studijní 
cesty po severní Africe, Francii, Turecku, Itálii, Jugo-
slávii, krajinář i figuralista, rád zobrazoval moře,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 17 000 až 23 000 CZK

273 
Anonym
Pastýř s krávami
(A herdsman with cows)
olej na plátně, 72 × 98 cm, rámováno v dekora-
tivním rámu, Francie kolem poloviny 19. století, 
kvalitní umělecké dílo,
vyvolávací cena: 47 000 CZK (1808 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

273
274 
Lauterbach, Julius K. (1873-1939)
Horské údolí
(A mountains valley)
olej na plátně, 62 × 98 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval u profesora Friedricha ve 
Vídni, malíř krajinář a figuralista, působil v Praze,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

274

275

275 
Mandel, Jura ml. (1923-
Mladý malíř v ateliéru
(A young painter at a studio)
olej na plátně, 98 × 82 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora 
Obrovského, malíř krajinář a figuralista ze známé 
malířské rodiny, maloval Orlické hory, studijní cesty 
do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

276 
Janeček, Ota (1919-
Půlpostava nahé sedící dívky
(A half figure of a nude sitting female)
kresba tuží kombinovaná s pastelem, 33 × 24 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno vlevo 
dole, datováno 1985, autor studoval na ČVUT 
a UMPRUM v Praze u profesorů Blažíčka a Boudy, 
vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

277 
Müller, H.
Romantická alpská krajina s vodním mlýnem
(A romantic Alpes landscape with a water mill)
olej na plátně, 68 × 103 cm, rámováno v dekorativ-
ním rámu, signováno vpravo dole, Rakousko, kolem 
poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2500 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK

278 
Anonym
Portrét církevního knížete
(A portrait of a church nobleman)
olej na plechu, 20 × 15,5 cm, rámováno, Čechy, 
přelom 18. a 19. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

279 
Michl, František (1901-
Pohled na hrad Flossenburg
(A view of the castle Flossenburg)
olej na plátně, 66 × 116 cm, rámováno, signová-
no vlevo dole, datováno 1945, autor studoval na 
AVU v Praze u profesora Nejedlého, studijní cesty 
po západní Evropě a severní Africe, od roku 1941 
v koncentračním táboře ve Flossenburgu, kde mu 
umožnili malovat, krajinář
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 17 000 až 23 000 CZK

280 
Horský, Julius
Chalupy u rybníku
(Cottages by a pond)
olej na plátně, 34 × 51 cm, rámováno v řezaném 
rámu pod sklem, signováno vpravo dole, značeno 
štítkem na rámu, Čechy, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

281 
Michl, František (1901-
Strom na louce
(A tree on a meadow)
olej na plátně, 65 × 65 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze u pro-
fesora Nejedlého, studiní cesty po západní Evropě 
a severní Africe, od roku 1941 v koncentračním 
táboře ve Flossenburgu, kde mu umožnili malovat, 
krajinář
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

282 
Materna, Václav (1888-1941)
Pohled na gotický chrám v Prachaticích
(A view of the gothic catedral in the town Pra-
chatice)
olej na plátně, 73 × 58 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, datováno 1923, autor studoval na 
UMPRUM a na AVU v Praze u profesora Pirnera, 
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (692 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

283 
Michl, František (1901-
Hrad na strmém kopci
(A castle on a sheer hill)
olej na plátně, 60 × 81 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, datováno 1936, autor studoval na 
AVU v Praze u profesora Nejedlého, studiní cesty 
po západní Evropě a severní Africe, od roku 1941 
v koncentračním táboře ve Flossenburgu, kde mu 
umožnili malovat, krajinář
vyvolávací cena: 14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

284
Friedmann, David
Pohled na Karlův Most a Staré Město
(A view of the Charles Bridge and the Old Town 
in Prague)
olej na kartonu, 32 × 39 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, datováno 1941,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

285
285 
Friedmann, David
Čertovka v Praze
(The river canal Čertovka in Prague)
olej na kartonu, 43 × 34 cm, rámováno signováno 
vpravo dole, datováno 1941,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

286
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286 
Anonym
Vesnická slavnost na Slovácku
(A village holiday in Slovácko)
olej na kartonu, 32 × 48 cm, rámováno, signo-
váno vpravo dole nečitelně, Čechy, 1. třetina 
20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
287
Špilar, Karel (1871-1939)
Sedící nahá dívka zezadu
(A sitting nude female from the back side)
uhel a křída, 44 × 42 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole iniciálami, autor studoval 
na pražské AVU u profesora Ženíška, ovlivněn 
pobytem ve Francii, později profesorem na akademii 
a UMPRUM v Praze, malíř figuralista a umělecký 
návrhář, rád používal techniku pastelů, zobrazoval 
ženské postavy,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
288 
Anonym
Zátiší s hrozny a dýní
(A still life with grapes and pumpkins)
olej na plátně, 69 × 100 cm, rámováno, signová-
no vpravo dole nečitelně, datováno 1931, Čechy, 
poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

288
289 
Sobotka, Jan
Půlpostava dívky v blůzce a kalhotách
(A half figure of a female in a blouse and trousers)
akvarel, 43 × 29 cm rámováno pod sklem, pasparto-
váno, signováno vpravo dole, datováno 1967, autor 
vytvářel s oblibou akvarely,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

290
Příhoda, Václav (1888-1941)
Chalupa
(A cottage)
olej na kartonu, 40 × 58 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval na 
AVU u profesorů Hynaise a Bukovace, cestoval po 
Orientě, maloval v Podkarpatské Rusi, především 
krajinář,
vyvolávací cena: 5900 CZK (219 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

291 
Šlitr, Jiří (1924-1969)
Abstraktní kolorovaná kresba
(An abstract coloured painting)
kolorovaná kresba tuží, 26 × 16 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo 
uprostřed, autor byl malíř, grafik, který se proslavil 
především jako hudební skladatel pro divadlo 
Semafor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

292 
Makvička, J. V.
Portrét ženy v šátku
(A portrait of a woman in a scarf )
pastel, 43 × 33 cm, rámováno pod sklem, signováno 
vpravo dole, datováno 1873, Čechy,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

292

293 
Procházka, František Xaver (1887-
Cesta s vozem a babkou s nůší
(A road with a carriage and an old woman with 
a basket)
olej na kartonu, 54 × 64 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1938, 
autor studoval na AVU u profesorů Bukovace, 
Schwaigera a Pirnera, rád zobrazoval krajiny se 
zvířaty,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (654 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

289

294 
Anonym
Stojící nahý muž
(A standing nude man)
kresba tužkou a uhlem, 55 × 38 cm, rámováno pod 
sklem, datováno vpravo dole 1870, pravděpodobně 
Vídeň, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

294
295 
Nowak, Willi (1886-
Snopy
(Sheaves)
akvarel na papíře, 46 × 32 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno 
1921, autor studoval na AVU u profesora Thieleho, 
vzdělání dokončoval a nějakou dobu působil 
v Mnichově, později sám profesorem AVU, sbíraný 
moderní malíř ovlivněný expresionismem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

296
Peters, Otto (1882-
Portrét dámy
(A portrait of a lady)
olej na dřevě, 42 × 33 cm, rámováno pod sklem, sig-
nováno vpravo dole, autor studoval na UMPRUM 
v Praze u profesorů Lišky, Schikanedra a Jeneweina, 
malíř postav a podobizen, portrétoval mimo jiné 
prezidenta Masaryka, ministerské předsedy Švehlu 
a Kramáře, knížete Schwarzenberga,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

293
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297 
Jiránek, Miloš (1875-1911) – připsáno
Dívka na balkonu foukající mýdlové bubliny
(A girl on a balcony blowing soap bubbles)
olej na malířském kartonu, 68 × 53 cm, rámová-
no v dekorativním rámu pod sklem, signováno 
dole uprostřed nečitelně, autor původně studoval 
filosofii, přestoupil na AVU k profesorovi 
Hynaisovi, studijní pobyty v Mnichově a Paříži, 
maloval žánrové výjevy, jeho impresionistický 
styl dokázal skvěle zachytit světo a stín, barvy 
i atmosféru,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1731 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

297
298 
Živný, Karel (1899-
Ulička v Cařihradu
(A street in Istanbul)
olej na kartonu, 30 × 40 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vlevo dole, popis vlevo dole, 
autor byl žákem pražské AVU u profesorů 
Obrovského a Švabinského, podnikl studijní 
cesty do Řecka, Itálie, Afriky, Francie…, malíř 
a ilustrátor,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

299
299 
Maran, S. G. (1886-
Mořské pobřeží s kameny, plachetnicemi a racky
(A coast with stones, sailing boats and sea gulls)
olej na kartonu, 48 × 68 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, datováno 1927, autor byl krajinářem, 
narodil se v Brně,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

300 
Anonym
Alpská krajina s domy v údolí
(The Alpes landscape with houses in a valley)
olej na kartonu, 53 × 45 cm, rámováno, pravděpo-
dobně Rakousko, 20.-30. léta 20. století, romantic-
ký styl,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6 000 CZK

300
301 
Hovorková, Olga (1873-
Sklízení sena
(A harvest of hay)
olej na plátně, 47 × 48 cm, rámováno v uměleckém 
rámu, signováno vlevo dole, datováno 1938, autorka 
studovala na pražské a mnichovské akademii, malíř-
ka žánrových obrazů, její díla reprodukovány např. 
v časopisu „Světozor“,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

301

302

302 
Glückselig, Zdeněk
Náměstí u zámku
(A square by a castle)
olej na dřevě, 39 × 54 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, datováno 1937,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

303 
Braunerová, Zdeňka (1858-1934) – připsáno
Dům na skále nad řekou
(A house on a rock above a river)
olej na plátně, 24 × 36 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole iniciálami autorky, francouzská krajina, 
obraz z rodinné sbírky dobových přátel autorky, 
poškozeno, připojen pohled od Zdeňky Braunerové 
s podpisem z roku 1909, malířka studovala v Praze 
u S. Pinkase a A. Chittusiho, potom odjela studovat 
do Francie, kde ji ovlivnili krajináři barbizonské 
školy, autorsky se účastnila výstav pařížských Salonů, 
byla především krajinářkou a ilustrátorkou,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (769 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

304 
Štika, Jaroslav (1906-1940)
Nahá dívka ležící na posteli
(A nude female laying on a bed)
kolorovaná kresba, 47 × 65 cm, rámováno pod 
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval na 
AVU u profesora Obrovského, zabýval se užitkovou 
grafikou, plakáty, vytvářel satirické kresby, jeho 
hlavním oborem byla erotická kresba,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

304
305 
Passerová, Marie (1903-
Okraj lesa
(An edge of a forest)
olej na plátně, 60 × 78 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autorka byla vynikající krajinářkou a ilu-
strátorkou, ovlivněna žáky Mařákovy školy,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (846 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

306 
Hosperger, Emanuel (1891-
Moře se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátně, 44 × 122 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autor studoval na akademii v Mnichově, 
ovlivněn Benešem Knüpferem, maloval především 
moře,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

306
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307 
Anonym
Sklizeň obilí
(A harvest of a corn)
olej na kartonu, 39 × 48 cm, adjustováno v deko-
rativním rámu pod sklem, signováno vpravo dole 
nečitelně pravděpodobně Moravec, datováno 1941, 
kvalitní malba s impresionistickými prvky, Čechy,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

307
308 
Březina, Jan (Hansel) (1899-
Kostel na Haštalském náměstí v Praze
(A church on the Haštal square in Prague)
olej na kartonu, 45 × 29 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autor studoval na ukrajinské akademii 
v Praze,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

308

309

309 
Homolka, Antonín (1909-
Karlův most s pohledem na Hradčany
(The Charles Bridge with a view of the Prague 
Castle)
olej na kartonu, 29 × 39 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval na pražské UMPRUM 
a AVU u profesorů Šimona a Nowaka, malíř 
a grafik,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

310 
Homolka, Antonín (1909-
Karlův most s pohledem na Staré Město
(The Charles Bridge with a view of the Old Town 
in Prague)
olej na kartonu, 29 × 39 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval na 
pražské UMPRUM a AVU u profesorů Šimona 
a Nowaka, malíř a grafik, párový obraz k pře-
dešlému,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

311 
Augusta, Jaroslav (1878-
Horské údolí
(A mountains valley)
olej na kartonu, 49 × 74 cm, rámováno, sig-
nováno vpravo dole, autor studoval na pražské 
akademii u profesora Pirnera, studijní pobyt 
v Mnichově a ve Vídni, rád maloval slovenskou 
krajinu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

311

312 
Naske, František Xaver (1884-
Portrét dívky se zelenýma očima
(A portrait of a female with green eyes)
olej na dřevě, 38 × 31 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, studium na pražské AVU u profe-
sorů Roubalíka a Schwaigera, studijní cesty do 
Německa, Holandska, Belgie, v Londýně studuje 
portréty 18. století, malíř figuralista, zobrazo-
val divadelní postavy, manžel herečky Růženy 
Naskové,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

313
Šindelář, František
Zátiší s korbelem, mísou a ovocem
(A still life with a bottle, a bowl and fruits)
olej na kartonu, 39 × 53 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, Čechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

314 
Langer, Karel (1878-1947)
Mořské pobřeží se skalami a ptáky
(A shore with rocks and birds)
olej na kartonu, 48 × 68 cm, rámováno, pod sklem, 
signováno vlevo dole, autor studoval na pražské 
akademii u Julia Mařáka v letech 1897-1900, stu-
dijní cesty do Dubrovníku, studium také u Beneše 
Knüpfera v Římě, malíř krajinář maluje svítivými 
barvami, jeho obrazy často reprodukovány v časopise 
„Zlatá Praha“,
vyvolávací cena: 38 000 CZK (1461 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

314

310
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315 
Passerová, Marie (1903-
Bílé Labe v Krkonoších
(The river White Labe in the Giant Mountains in 
Bohemia)
olej na dřevě, 23 × 32 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autorka byla vynikající krajinářkou a ilu-
strátorkou, ovlivněna žáky Mařákovy školy,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

316 
Sloboda
Půlpostava selky v kroji
(A half figure of a farmer woman in a national 
costume)
tempera, 39 × 28 cm, rámováno pod sklem, signová-
no vpravo dole, značeno štítkem na rámu, slovenský 
malíř,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

316
317 
Ronek, Jaroslav (1892-
Lokomotiva
(An engine)
olej na plátně, 45 × 64 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval u profesorů Reisnera 
a Preislera v Praze, rád maloval lokomotivy a prů-
myslové objekty,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
318 
Bubeníček, Jindřich (1856-1935)
Stromy u potoka
(Trees by a stream)
akvarel, 34 × 43 cm, rámováno pod sklem, paspar-
továno, signováno vlevo dole, datováno 1913, autor 
studoval na pražské AVU, za účast na studentských 
bouřích uvězněn, vynikající krajinář, často pracoval 
s akvarelem, maloval města, hrady malebná zákoutí,
vyvolávací cena: 7900 CZK (304 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
319 
Svoboda, Jaroslav (1879-
Horské jezero
(A mountains lake)
olej na kartonu, 31 × 46 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, popis místa vlevo dole: „Caube-
rets“, datováno 1915, motiv z Francie, autor studoval 
na UMPRUM a AVU v Praze, studijní cesty do Fran-
cie, Anglie, Španělska, Alžírska, Itálie a Jugoslávie,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

320 
Anonym
Růže ve váze
(Roses in a vase)
olej na plátně, 48 × 34 cm, rámováno, značeno 
vpravo dole iniciálmi J. S., Čechy, 20.- 40. léta 
20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

320
321 
Hirsch, Jan (1881-
Zátiší s jablky
(A still life with apples)
olej na malířském kartonu, 36 × 47 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vpravo dole, žák UMPRUM 
v Praze, působil ve Vídni, Švýcarsku, Polsku, malíř 
podobizen, krajin a zátiší, vytvořil mimo jiné fresko-
vou výzdobu pro šeřmířský sál ve Vídni, portrétoval 
T. G. Masaryka,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

321

319

322 
Němec, Bohumil (1900-
Les s potokem
(A forest with a stream)
olej na kartonu, 34 × 24 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, datováno 1939, žák L. Csordáka (Mařá-
kovec), malíř krajinář,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK

322
323 
Anonym
Faun a ležící nahá dívka
(A faun and a laying nude famale)
olej na plátně, 29 × 38 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole nečitelně, pravděpodobně Medr, Čechy, 
1. třetina 20. století, styl malby ukazuje na okruh 
žáků Beneše Knüpfera,
vyvolávací cena: 6500 CZ (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

323

324
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324 
Kunc, Jaromír (1900-
Vesnička se stromy
(A small village with trees)
olej na malířském kartonu, 42 × 52 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval u profesorů 
Engelmüllera a Adolfa Liebschera, pracoval v atelié-
ru malíře Václava Součka, malíř krajinář,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

325 
Anonym
Pohled na Pražský hrad s Karlovým mostem
(A view of the Prague Castle with the Charles‘ 
Bridge)
olej na plátně, 69 × 98 cm, rámováno v dekorativ-
ním rámu, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

325
326 
Koudelka, Josef (1877-
Sedící nahá dívka
(A sitting nude female)
olej na plátně, 59 × 49 cm, rámováno signováno 
vlevo dole, autor studoval na pražské AVU u profe-
sorů Pirnera, Brožíka a Schwaigera, maloval žánrové 
výjevy ze Slovácka a portréty,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (654 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

326
327 
Dědina, Jan (1870-
Půlpostava dámy
(A half figure of a lady)
akvarel, 60 × 43 cm, rámováno pod sklem, paspar-
továno, signováno vpravo dole, autor studoval na 
UMPRUM v Praze u profesora Ženíška a na AVU 
u profesora Pirnera, žil patnáct let v Paříži, pracoval 
spolu s Muchou pro místní časopisy, provedl některé 
malby v divadle „Comedie Francoise“,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (481 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

328
Hron, M.
Údolí v Tatrách
(A valley in the Tatra Mountains in Slovakia)
olej na plátně, 48 × 63 cm, rámováno v dekorativ-
ním rámu, signováno vpravo dole, Československo, 
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1900 CZK (73 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

329
329 
Novák, Karel (1902-
Čertovka v Praze
(The river canal Čertovka in Prague)
olej na kartonu, 61 × 49 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval na UMPRUM v Praze 
u profesora V. H. Brunnera,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

330
Schadt, Karel (1888-
Skály s břízami
(Rocks with birches)
olej na plátně, 38 × 47 cm, rámováno, popis vzadu: 
„Skály Na svaté u Zdic“, autor byl žákem Aloise 
Kalvody, zobrazoval českou krajinu,
vyvolávací cena: 3600 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

327

331
Nowak, Willi (1886-
Matka hrající si s dítětem
(A mother playing with her child)
akvarel na papíře, 25 × 27 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU u profesora Thieleho, vzdělání dokončil 
v Mnichově, později sám profesorem AVU, sbíraný 
moderní malíř ovlivněný expresionismem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

332 
Hůrka, Otakar (1889-
Chalupy v horách
(Cottages in mountains)
olej na dřevě, 34 × 48 cm, rámováno, signováno vle-
vo dole, autor byl žákem Aloise Kalvody, žil několik 
let ve Francii, vystavoval na pařížském Salonu, malíř 
krajinář,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

332

336
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333 
Duncan, William
Náměstí se ženou, dětmi a kočáry
(A square with a woman, children and carriages)
akvarel, 27 × 19 cm, rámováno pod sklem, signová-
no vpravo dole, datováno 1909, Anglie, autor často 
maloval akvarely, zobrazoval žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

334
Nemastil, Zdeněk (1879-1942)
Chalupy v zimě
(Cottages in winter)
olej na kartonu, 33 × 48 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, značeno štítkem na rámu, 
malíř krajinář, rád zobrazoval Pošumaví,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

335
Anonym
Chalupa v zimě
(A cottage in winter)
olej na malířském kartonu, 43 × 48 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vpravo nečitelně, styl malby 
ukazuje na okruh žáků Oldřicha Blažíčka, Čechy, 
20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

336 
Knüpfer, Beneš (1844-1910) – připsáno
Nahá dívka stojící u skal
(A nude female standing by rocks)
olej na plátně, 69 × 28 cm, rámováno, značeno 
mosazným štítkem na rámu, malířství studoval 
v Mnichově, dlouho žil v Římě, zobrazoval přede-
vším moře, mytologické a romantické postavy,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1038 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

337 
Popelka, Vojtěch Hynek (1888-
Dívka v kroji
(A female in a national costume)
olej na plátně, 96 × 63 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, datováno 1931, žák pražské UMPRUM 
a AVU u profesora Schwaigera, maloval přírodu, 
vytvořil ilustrace pro Bréhmův život zvířat,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

337

338
Štok, Slavoj (1892-
Ulice v italském městečku
(A street in the Italian town)
akvarel, 38 × 31 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, autor studoval malířství 
v Praze, v Římě a na grafické škole v Curychu, malíř 
a grafik,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

339 
Medek, Jan (1874-
Zátiší s květinami
(A still life with flowers)
olej na plátně, 58 × 79 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

339
340 
Medek, Jan (1874-
Cesta v lese
(A road in a forest)
olej na plátně, 68 × 98 cm, rámováno, signováno 
vlevo dole, autor byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

340
341
Sedláček, Josef
Faun s flétnou
(A Faun with a flute)
olej na kartonu, 29 × 19 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, Čechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1900 CZK (73 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

342 
Janeček-Pardubský, Alois (1894-
Horská krajina na jaře
(A mountains landscape in spring)
pastel, 23 × 30 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, autor studoval malíř-
ství u profesora Schumanna v Mnichově, byl 
krajinářem,
vyvolávací cena: 3200 CZK (123 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

343 
Němec, Josef Václav (1909-
Městečko u moře v Jugoslávii
(A town by the sea in Jugoslavia)
akvarel na papíře, 26 × 37 cm, rámováno pod sklem, 
paspartováno, signováno vlevo dole, autor vystu-
doval architekturu v Brně, byl profesorem kreslení, 
vytvářel především akvarely,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

343
344
Klevar, Jan (1885-
Městečko s hradem
(A town with a castle)
olej na kartonu, 46 × 62 cm, rámováno v dekorativ-
ním rámu, signováno vlevo dole, autor byl žákem pro-
fesora Engelmüllera, rád maloval moravskou krajinu,
vyvolávací cena: 4200 CZK (162 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

345 
Sedláček, Vojtěch (1892-
Pole s keři
(A field with bush)
akvarel, 37 × 55 cm, rámováno pod sklem, signo-
váno vlevo dole, datováno 1944, autor studoval na 
pražské AVU u profesorů Švabinského a Preislera, 
malíř a grafik zobrazující venkovskou krajinu,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 6000 až 6000 CZK

345
346 
Mandel, Jura ml. (1923-
Městečko na mořském pobřeží se stromy
(A town on a sea shore with trees)
olej na plátně, 74 × 134 cm, rámováno, signováno vpra-
vo dole, autor studoval na AVU u profesora Obrovské-
ho, malíř krajinář a figuralista ze známé malířské rodiny, 
maloval Orlické hory, studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

346
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347 
Anonym
Postava stojícího krále s mečem a křížem
(A figure of a standing king with a sword and a cross)
olej na plátně, 168 × 104 cm, rámováno, španěl-
ský král Ferdinand II. v téměř životni velikosti, 
Španělsko, pravděpodobně přelom 17 a 18. století, 
původně zakoupeno v Barceloně v roce 1904, pro-
dáno v galerii Josef. V. Novák v Praze v roce 1934, 
katalog galerie s fotografíí,
vyvolávací cena: 95 000 CZK (3654 EUR)
odhad: 100 000 až 120 000 CZK

348 
Peroutka, Bedřich (1880-
Snopy
(Sheaves)
olej na plátně, 50 × 64 cm, rámováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval na pražské akademii u pro-
fesora Schwaigera, maloval figurální obrazy a krajiny,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

348
349 
Kuhnová, Božena (1906-
Rybníček se stromy
(A small pond with trees)
olej na plátně, 50 × 70 cm, rámováno, značeno vza-
du, autorka studovala na pražské AVU u profesora 
Nechleby, malířka portrétů zátiší i krajin,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

350 
Mandel, Jura starší – připsáno (1886-
Žena na cestě k zasněžené vesnici
(A woman on a road to a village under snow)
olej na plátně, 72 × 108 cm, rámováno, autor 
studoval na vídeňské akademii, byl význačným 
moravským krajinářem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

350
351
Moravec, Otakar (1903-
Pláž s domkem a palmami
(A beach with a cottage and palms)
olej na plátně, 48 × 68 cm, rámováno v dekorativním 
rámu, signováno vpravo dole, mírně poškozeno, autor 
studoval na pražské AVU u profesora Nejedlého, malíř 
krajinář, ovlivněn obrazy svého učitele z Polynésie,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

352
Anonym
Chalupy s můstkem
(Cottages with a small bridge)
olej na plátně, 71 × 90 cm, rámováno, Čechy, 1. tře-
tina 20. století, styl malby ukazuje na okruh malíře 
O. Bubeníčka,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12  000 až 15 000 CZK

353 
Pavelka, František (1894-
Sedící tanečnice
(A sitting dancer)
uhel na papíře, 79 × 118 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, datováno 1940, autor 
studoval na pražské AVU u profesorů Preislera 
a Švabinského, malíř, grafik, ilustrátor, rád používal 
uhel, často zobrazoval ženské postavy, vyznamenán 
italským řádem „Cavaliere dell‘Ordine della Corona 
d‘Italia“,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

353

354

354 
Kunz
Zátiší s růžemi a jahodami
(A still life with roses and strawberries)
olej na plátně, 65 × 94 cm, rámováno, signová-
no vlevo dole, datováno 1941, pravděpodobně 
Čechy,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

355 
Čermák, Jaroslav (Jaro) (1901-
Ulička v Praze
(A small street in Prague)
akvarel, 32 × 22 cm, rámováno pod sklem signováno 
vpravo dole, autor studoval na ČVUT v Praze, byl 
především architektem,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2600 CZK

355

349
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356 
Nováková, Marie (1912-
Busta dámy
(A bust of a lady)
bronz, výška 52 cm, signováno ve hmotě, datováno 
1945, značeno pařížskou uměleckou slévárnou 
„Georges Rudier“, autorka studovala v Praze u pro-
fesora Kafky, žila a pracovala v Paříži,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (750 EUR)
odhad: 28 000 až 35 000 CZK

356
357 
Štursa, Jan (1880-1925)
Busta dívky
(A bust of a female)
patinovaná sochařská sádra, výška 37 cm, signováno 
vzadu ve hmotě, datováno 1903, název modelu 
„Černá Káča“, mírně poškozeno, autor byl žákem 
J. V. Myslbeka na AVU, rád zobrazoval ženská těla, 
patří mezi neznámější české sochaře, zemřel předčas-
ně – spáchal sebevraždu,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 5600 až 7000 CZK

357 

358

358 
Delatour, A.
Běžící dívka se psem
(A runnig female with a dog)
kovová kompozice na brazilském onyxu, výška 
52 cm, délka 55 cm, signováno na podstavci, Fran-
cie, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

359 
Anonym
Dva tygři z mramoru
(Two tigres of a marber)
bílý, černě žilkovaný mramor, výška 20 cm, délka 
27 cm, skleněné oči, značeno na dně, Francie, 20.-
30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

359
360 
Valton, Ch.
Stojící kůň
(A standing horse)
patinovaný zinkocín, výška 46 cm, signováno ve 
hmotě, medaile se značkou výrobce a nápisem „Fab-
rication Francaise“, Francie, 1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

361

361 
Basfi, G.
Busta Judity
(A bust of Judite)
běložlutý mramor, hnědě a černě žilkovaný, výška 
52 cm, šířka 42 cm, signováno vzadu: „Prof. G. 
Basfi“, na podstavci nápis v italštině: „Giuditta“, 
Itálie, po roce 1880, pseudorenesanční styl, busta 
snímatelná z podstavce,
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1538 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

362 
Anonym
Busta bohyně Diany
(The bust of the goddess Diana)
bronz, výška 54 cm, značeno vzadu „Societé des 
Bronzes“, Francie 2. polovina 19. století, zhotoveno 
podle antických originálů,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (923 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

363 
Anonym
Turek nesoucí dýni 
(A Turkish carrying a pumpkin)
mosaz, výška 26 cm, dýně otvíratelná jako dóza, 
pravděpodobně Čechy, 20.-30. léta 20. století, art 
decový styl,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3700 až 4500 CZK

 363 364
364 
Vigh
Stojící nahá dívka (A standing nude female)
bronz na bílém kameni, celková výška 31,5 cm, 
signováno v kovu, datováno 1921, západní Evropa,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

360

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
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