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Základní informace

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

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

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

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

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

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

7. Pfii pfiepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 25 CZK.

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

1. DraÏebník: Jan Jaro‰, Praha 1, Valentinská 7,
IâO: 649 52 088, podnikající jako 
fyzická osoba, úãastník sdruÏení
VALENTINUM aukãní dÛm, sdruÏení
fyzick˘ch osob Mahler/Jaro‰, provádí
draÏbu na návrh vlastníkÛ pfiedmûtÛ 
draÏby, a to dne 29. 5. 2010 ve 14:00 hodin
v ALMA ANTIQUES, Praha 1,
Valentinská 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE

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

V˘stava draÏen˘ch pfiedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech 
22. - 28. 5. 2010 vÏdy od 10:00 do 18:00 hod.
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h) 50 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 400 000,- CZK, ale
ménû neÏ 1 000 000,- CZK;

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

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

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

5. Prohlídka pfiedmûtÛ draÏby se uskuteãní ve
dnech 22. - 28. 5. 2010 vÏdy od 10:00 do
18:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha 1,
Valentinská 7. V prÛbûhu prohlídky 
nejsou její úãastníci oprávnûni jak˘mkoli
zpÛsobem obrazovû zachycovat vystavené
vûci. Úãastníci prohlídky jsou rovnûÏ
povinni podfiídit se v‰em opatfiením
draÏebníka pfiijat˘m na ochranu
vystaven˘ch vûcí.

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

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

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

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

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

V Praze dne 26. 4. 2010
Jan Jaro‰

Notice: The English text is only a summary
of the czech version.

Basic information

1. Items will be auctioned in numerical order
as listed in this catalogue.

2. The prices listed in this catalogue are
starting prices which represent the lowest
bid. Sums in brackets represent the
auctioneers' evaluation price.

3. The auction will procede in several sessions.
Each session is followed by a break during
which all of the items auctioned in the
preceeding session should be paid for.
A failure to settle the payment will result in
reinstatement of the particular item back
into the auction. This item will then be
auctioned in the following session. 

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

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

6. The items that are official considered
'cultural heritage' are marked by the letter
„-p-“ in the catalogue and are subject to
special regulations under CNC (tha Czech
National Council) Act No. 20/1987 Coll.
on Care and Conservation of State Cultural
Heritage as applicable. These regulations
also include restrictions in export of these
itmes from the Czech Republic.

7. The price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 25 CZK.

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

1. Auctioneer Jan Jaro‰, Praha 1, 
Valentinska 7, ICO: 649 52 088, member
of the VALENTINUM asociation, auction
house Mahler / Jaro‰, is proud to announce
a public voluntary auction as proposed by
the owners of the items auctioned. The
auction takes place in the ALMA
ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 7, 
29th May 2010 at 2:00 p.m.

2. Items to be auctioned all carry the
following information: title, author,
dimensions, technique/material, the lowest
bid, the auctioneers estimated price. All of
the information is identical to that in the
catalogue.

3. Items of auction will be called out by their
auction numbers. 
The value of knockdown bids is as follows:
a) 100,- CZK, when the set lowest bid is

less than 2 000,- CZK
b) 200,- CZK, when the set lowest bid

ranges between 2 000,- CZK and 
5 000,- CZK;

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

d) 1 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 10 000,- CZK and 
40 000,- CZK;

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

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

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

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

i) 100 000,- Kã when the set lowest bid
exceeds 1 000 000,- CZK;

h) and any higher value bid offered.
All bids must be made in the czech
language and in the czech currency.

4. All of items of auction will be exhibited in
ALMA ANTIQUES, Prague 1, 
Valentinska No. 7 in 22 - 28th May 2010 every
day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

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

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

Prague, 26th April 2010
Jan Jaro‰                  
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1 �
Dva malé ãernobílé gobelínky v rámeãku 
(Two small black and white tapestries in frames) 
Belgie, Brusel, pfielom 19. a 20. století, námûtem
prvního hra kuleãníku, druhého ‰ermífisk˘ trénink,
znaãeno vpravo dole, rámováno ve shodn˘ch
rámeãcích pod sklem, rozmûr kaÏdého 19x34 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

2 �
V˘‰ivka - dáma v krinolínû 
(An embroidery – a lady in a crinoline)
âechy, 2. polovina 19. století, rámováno pod sklem
v pÛvodním rámu, praÏské rámafiství Jaroslav
Vo‰ick˘, ·tûpánská 25, rozmûr v˘‰ivky 46x 35 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

3 �
Vûjífi ze sojãích per a z Ïelvoviny 
(A fan of feathers and turtle shell)
pravdûpodobnû âechy, 2. polovina 19. století, 
v˘‰ka 20 cm, ‰ífika 26 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

4 �
Malovan˘ talífi ze Ïelvoviny 
(A painted plate of a turtle shell)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, malováno v˘jevem
ptáka v japonské krajinû, ryto, prÛmûr 25 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

5 �
Krabiãka ve tvaru vla‰ského ofiechu 
(A box in the shape of a walnut) 
pravdûpodobnû jiÏní Nûmecko, kolem poloviny 
19. století, materiál – dfievo, papír, vosk, uvnitfi
jedné poloviny skofiápky mûsto z vosku, ve druhé
polovinû vyobrazení svûtce, délka 6,5 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

6 �
Sklenûná karafa s kovovou montáÏí
(A glass decanter with a metal monting) 
Nûmecko, poãátek 20. století, ãiré r˘hované sklo,
mosazná stfiíbfiená montáÏ s víãkem a uchem, 
v˘‰ka 13 cm,  
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

7 �
Stfiíbrná krabiãka s postavou draka na víãku
(A silver box with a figure of a dragon on a cover) 
Nûmecko, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno
dekorem vinné révy, uvnitfi zlaceno, Ag 800/1000,
hmotnost 246,0 g, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

8 �
Dva malé gobelínky s motivem dostihÛ v rámeãku
(Two small tapestries with a horse racing in frames)
Anglie, Coventry, Stevengraph Works, podle návrhu
Thomase Stevense, 2. polovina 19. století, gobelíny 
s v˘‰ivkou, vzadu popis: Prodáno na zámku
Schwarzenberg u Vídnû v roce 1919, popis gobelínkÛ
„The Start“ a „The Finish“, rámováno pod sklem,
paspartováno, rozmûr obou gobelínÛ 5x15 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

9 �
Stfiíbrná lopatka plasticky zdobená kvûtinami 
(A silver cake server with a plastic decoration 
of flowers)
Nûmecko, 2. polovina 19. století, bohatû zdobeno,
prolamované otvory, nûmeck˘ punc a star˘
ãeskoslovensk˘ punc, Ag 800/1000, 
hmotnost 52,0 g, délka 24 cm,   
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

1a

1b

2
3

4

5

6

7

8a

8b
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10 �
Stfiíbrná lÏíce plasticky zdobená vûtrn˘m ml˘nem
(A silver spoon with a plastic decoration 
of wind mill) 
Holandsko, 1. tfietina 20. století, bohatû zdobeno,
ml˘n na rukojeti má otoãné lopatky, star˘
ãeskoslovensk˘ dovozov˘ punc, Ag 800/1000,
hmotnost 20,5 g,   
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

11 �
Petrolejová lampa s bronzovou so‰kou 
(A petroleum lamp with a bronze statue)
pravdûpodobnû Francie, 2. polovina 19. století,
bronzová so‰ka sedící dívky s oveãkou, dívka drÏí
horní ãást lampy, ãern˘ mramorov˘ podstavec,
sklenûná nádobka na petrolej malovaná dekorem
vinné révy, v˘‰ka 48 cm, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

12 �
Cínov˘ tác plasticky zdoben˘ v˘jevem bohynû
Diany s druÏinou na lovu 
(A tin plate with a plastic decoration of goddess
Diana with her group on a chase)
Nûmecko, WMF, mezi roky 1905-1910, 
secesní styl, stfiíbfieno, ãásteãnû setfieno, 
ãíslo modelu 250, délka 41 cm,  
vyvolávací cena: 3300 CZK (132 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

13 �
Bohatû vyfiezávaná dfievûná lavice 
(A richly engraved wooden bench) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno 
v pseudorenesanãním stylu, celovyfiezávané
podruãky, plochy zdobeny ozdobami s vegetativním
dekorem a hlavami mytologick˘ch postav, otvírací
úloÏn˘ prostor, v˘‰ka 100 cm, délka 120 cm,
hloubka 54 cm, vynikající stav, 
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 48 000 CZK

14 �
Mosazná elektrická lampa se zelen˘m ‰irmem 
(A brass electric lamp with a green shade)
âechy, 20.-30. léta 20. století mosazná noha 
a konstrukce, zapínání fietízkem, sklenûn˘ ‰irm,
typ tak zvaná bankéfika, v˘‰ka 37 cm, 
funkãní stav po renovaci, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

15 �
Cínová secesní Ïardiniéra se sklenûnou vloÏkou
(A tin Art Nouveau bowl with a glass inlay)
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, montáÏ plasticky
zdobená kvûtinov˘m dekorem, brou‰ená vloÏka 
ze zeleného skla, délka 53 cm, v‰e pÛvodní, 
mírnû po‰kozeno,    
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

16 �
PerleÈové divadelní kukátko s rukojetí 
(A mother of pearl opera-glasses with a handle) 
âechy, znaãeno v˘robcem B. Hausner, Praha,
pfielom 19. a 20. století, mosazná kostra, perleÈové
souãásti, kovové plochy zdobeny emaily s malbou
vûtví stromÛ a fialov˘mi kvûty, ‰ífika kukátka 9,5 cm,
délka rukojeti 10,5 cm, funkãní stav,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

17 �
PerleÈové kukátko zdobené fialov˘m emailem
(Opera-glasses decorated with a violet enamel)
Francie, PafiíÏ, znaãeno v˘robcem Duvilleroy,
Francie, 2. polovina 19. století, mosazná kostra,
perleÈové souãásti, zdobeno fialov˘m emailem se
zlacen˘mi ornamenty v klasicistním duchu, 
délka 9 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

18 �
Barokní dvefiní zámek 
(A Baroque door lock) 
âechy, 2. polovina 18. století, povrchovû 
upravené Ïelezo, plasticky zdobeno vegetativním
dekorem v barokním stylu, déka 25,5 cm,    
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

19 �
Plasticky zdoben˘ mosazn˘ rámeãek se
stojánkem 
(A plastic decorated brass frame with a stand) 
âechy, pfielom 19. a 20. století, bohatû zdobeno 
v pseudobarokním stylu rokajemi, lvími hlavami 
a tlapami, vegetativním dekorem, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
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20 �
LorÀon s dlouhou rukojetí ze Ïelvoviny 
(Glasses with a long hadle of turtle shell)
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století, 
rukojeÈ fiezaná ve tvaru ‰roubovice, zavírání 
do rukojeti, ‰ífika br˘lí 12,5 cm, 
déka rukojeti 28 cm, po‰kozeno, vypadlé sklíãko,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK 

21 �
Stfiíbrn˘ lorÀon s perleÈovou rukojetí 
(Silver glasses with a mother of pearl handle) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
Ag 800/1000, puncováno, zdobeno rytím, klasick˘
skládací mechanismus, ‰ífika br˘lí po rozloÏení 
10 cm, délka rukojeti 13,5 cm, 
hrubá hmotnost 40,0 g,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

22 �
LorÀon z bílého kovu a Ïelvoviny  
(Glasses with a handle of a white metal 
and a turtle shell) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
speciální skládací mechanismus do rukojeti, 
zdobeno vykládáním Ïelvoviny kovem, délka br˘lí
po rozloÏení 10 cm, délka rukojeti 8 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

23 �
LorÀon s perleÈovou rukojetí
(Glasses with a handle of a mother of pearl)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
kostra stfiíbro, Ag 800/1000, speciální skládací
mechanismus do rukojeti s pojistkou, délka br˘lí 
po rozloÏení 10 cm, délka rukojeti 13 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

24 �
Mal˘ ãernobíl˘ gobelínek v rámeãku 
(A small black and white tapestry in a frame)
Belgie, Brusel, pfielom 19. a 20. století, 
námûtem je muÏ a dívka unikající pfied boufií,
znaãeno vpravo dole „D´ aprés P.A. Cot“ 
(podle P.A. Cota), vlevo iniciály návrháfie N.F.,
rámováno pod sklem, 
rozmûr gobelínu 37x19 cm,  
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

25 �
Stfiíbrné pfiíbory pro ‰est osob v etuji 
(Silver knives and forks for six persons in a box)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
6 celostfiíbrn˘ch vidliãek, 6 celostfiíbrn˘ch 
desertních vidliãek, 6 noÏÛ se stfiíbrn˘mi rukojeÈmi 
a nerezov˘m ostfiím, 6 desertních noÏÛ se stfiíbrn˘mi
rukojeÈmi a nerezov˘m ostfiím, celostfiíbrná
nabûraãka a nabírací nÛÏ, celkem 26 kusÛ, 
Ag 800/1000, celková hmotnost 1704 g, 
klasick˘ tvar, moÏno doplÀovat,   
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

26 �
Rybí stfiíbrné vidliãky a noÏe 
(Fish silver forks and knives) 
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
6 celostfiíbrn˘ch rybích vidliãek, 6 noÏÛ 
se stfiíbrn˘mi rukojeÈmi a nerezov˘m ostfiím, 
celkem 12 kusÛ Ag 800/1000, 
celková hmotnost 817 g, shodn˘ tvar k pfiechozímu, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

27 �
Alpakové pfiíbory v etuji 
(Alpacca spoons, knives and forks in a box) 
âechy, 1. tfietina 20. století, znaãeno v˘robcem
W&G, stfiíbfieno, krabice znaãena prodejcem, 
„J.V. Fajã, PlzeÀ, ¤í‰ská 2“, lÏíce, lÏiãky, 
vidliãky, noÏe, celkem 24 kusÛ,   
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

28 �
Stfiíbfiená krabiãka plasticky zdobená
automobilem 
(A silver plated box with a plastic decoration 
of a car) 
Rakousko, VídeÀ, znaãeno Argentor, 20.-30. léta 
20. století, stfiíbfiená mosaz, zdobeno lisovan˘m 
a cizelovan˘m motivem dobového závodního vozu
jedoucího po silnici lemované stromy, uvnitfi
dfievûná v˘plÀ, krabiãka na karty, délka 15 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
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29 �
Stfiíbrné kle‰tiãky na cukr zdobené filigránem 
(A silver pincers for sugar decorated with filigree)
JV Evropa, pfielom 19. a 20. století, zdobeno
jemn˘m filigránem, Ag 900/1000, hmotnost 19,8 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 600 aÏ 800 CZK

30 �
Dvanáct stfiíbrn˘ch mal˘ch lÏiãek v etuji 
(Twelve silver small spoons in a box) 
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
Ag 800/1000, hmotnost 239 g, velmi dobr˘ stav,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR) 
odhad: 3600 aÏ 4400 CZK

31 �
Stfiíbrná lopatka v etuji 
(A silver cake server in a box) 
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
zdobeno rytím, znaãeno znaãkou stfiíbrníka JB, 
Ag 800/1000, hmotnost 111 g, tvar shodn˘ 
s v˘‰e uveden˘m stfiíbrn˘m servisem, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

32 �
Kord s mosazn˘m symbolem granátu 
(A cord with brass symbol of a grenade) 
Francie, datováno 1890, granátnick˘ kord, 
znaãeno rytím, délka 96 cm, bez pochvy,   
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

33 �
Mosazná vojenská trubka 
(A brass military trumpet)
Anglie, Lond˘n, v˘robce A.F. Matthews, 
datováno 1945, vyndavací náustek, 
rukojeÈ opletena vlnûn˘m provazem s ãerveno Ïluto
ãern˘mi bambulkami, délka trubky 28 cm,  
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

34 �
Dlouh˘ bajonet 
(A long bayonet)
Belgie, 1. ãtvrtina 20. století, originální pochva, 
dobr˘ stav, délka 55 cm, 
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

35 �
Vojensk˘ tesák 
(A military bowie knife) 
Francie, PafiíÏ, v˘robce Talabotes, datováno 1832,
tak zvan˘ zákopnick˘ tesák, vyrobeno ve stylu
fiímsk˘ch meãÛ, znaãeno, mosazná rukojeÈ, 
koÏená pochva, délka 63 cm, vynikající stav  
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

36 �
Alpaková mísa na ãtyfiech noÏkách 
se sklenûnou vloÏkou 
(An alpacca bowl on four columns 
with a glass inlay) 
Nûmecko, poãátek 20. století, mísa plasticky
zdobená, znaãeno G.H. SCH., sklenûná vloÏka
zdobená ãoãkami a vlnovkami, 
celková v˘‰ka 36 cm, mírnû po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

37 �
Cínov˘ talífi plasticky zdoben˘ 
kvûtinami a hmyzem 
(A tin plate with a plastic decoration 
of flowers and insect) 
âechy, pravdûpodobnû Karlovy Vary, 
pfielom 19. a 20. století, secesní styl, 
ryt˘ monogram F.J., prÛmûr 20,5 cm,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

38 �
Dvû stfiíbrné secesní slánky se lÏiãkami 
(Two silver Art Nouveau salt bowls with spoons) 
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, 
plasticky zdobeno motivem tfie‰ní, 
sklenûné leptané vloÏky, puncováno nûmeck˘m
puncem, jedna lÏiãka nepÛvodní hmotnost
kompletní slánky 35,1g a 39,9 g,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

39 �
Cínová váziãka v art decovém stylu 
(A tin vase in the art deco style)
Dánsko, znaãeno umûleck˘m v˘robcem (Kunst),
20.-30. léta 20. století, zvoncovit˘ tvar, 
plasticky tvarováno, v˘‰ka 11 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
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40 �
Cínov˘ korbel 
(A tin holb) 
Rakousko, 2. polovina 19. století, 
znaãka s nepÛvodní datací 1736, v˘‰ka 22 cm,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

41 �
Stfiíbrná cukfienka s víãkem 
zdobená ãernobíl˘mi emaily 
(A silver sugar bowl with 
a cover decorated with black and white enamels)
Rusko, po roce 1918, zdobeno pfiihrádkov˘mi
emaily s kvûtinov˘m dekorem v ruském stylu, 
uvnitfi zlaceno, Ag 916/1000, 
hmotnost 342,0 g, v˘‰ka 13 cm,  
vyvolávací cena: 7600 CZK (304 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

42 �
Îlut˘ plechov˘ tácek 
(A yellow sheet-metal plate) 
Nûmecko, Bavorsko, GBN Bavaria, v˘robce
mechanick˘ch hraãek, znaãka z let 1906-1912,
barva imitující strukturu dfieva, zdobeno
medailonem krajiny s bfiízami, délka 35,5 cm,  
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK

43 �
Stfiíbrná krabiãka s emailovou malbou buldoka
(A silver small box with an enamel 
painting of a dog)
pravdûpodobnû Rakousko, poãátek 20. století, 
Ag 900/1000, hmotnost 61,90 g, 
osvûdãení puncovního úfiadu,
vyvolávací cena: 8900 CZK (356 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

44 �
Obfií fajfka z mofiské pûny s fiezbou vesniãanÛ 
(A giant pipe of a sepiolite (meerschaum) 
with an engraving of peasants) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
ãást fajfky slouÏící k pálení tabáku, mofiská pûna
mimofiádné velikosti, bohatû plasticky zdobené
kování, délka 24 cm, v˘‰ka 20 cm, 
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 23 000 CZK

45 �
Fajfka z mofiské pûny s fiezbou kníÏecího erbu 
(A pipe of a sepiolite (meerschaum) 
with coat-of-arms)
Rakousko-Uhersko, kolem poloviny 19. století, 
ãást fajfky slouÏící k pálení tabáku, 
zdobené kování, délka 17 cm, v˘‰ka 12 cm, 
raritní pfiedmût ‰lechtického pÛvodu, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

46 �
Fajfka z orientálního dfieva se stfiíbrnou montáÏí
(A pipe of an oriental wood 
with a silver monting) 
Rusko, 2. polovina 19. století, ãást fajfky slouÏící 
k pálení tabáku, stfiíbrná montáÏ zdobena
gravírováním a nápisy v azbuce, délka 16 cm, 
v˘‰ka 11 cm,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

47 �
Fajfka z mofiské pûny s fiezbou hlavy 
ãerno‰ky v etuji 
(A pipe of a sepiolite (meerschaum) 
with an engraving of a black woman head in a case)
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století,
kompletní fajfka, bûÏnûj‰í typ, ãást fajfky slouÏící 
k pálení tabáku z mofiské pûny, náustek z materiálu
v barvû jantaru, délka 16 cm, v˘‰ka 7 cm, 
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

48 �
Porcelánová fajfka ve tvaru koãky 
(A porcelain pipe in the shape of a cat)
pravdûpodobnû Nûmecko, pfielom 19. a 20. století,
glazováno, malováno, pouze ãást slouÏící 
k pálení tabáku, délka 12 cm, v˘‰ka 15 cm,
netradiãní typ fajfky
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
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49 �
RÛÏová sklenice mléãnû bíle vrstvená 
s vybru‰ovan˘mi ãoãkami 
(A pink glass with a milk white overlay 
and cut lenses) 
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida), 
20. léta 20. století, tak zvan˘ 2. biedermeier,
kfii‰Èálov˘ pohár, vrstven˘ mléãn˘m sklem, 
uvnitfi kupy rÛÏové vrstvení, brou‰eno, 
v˘‰ka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

50 �
Sklenice ze smaragdového skla 
(A glass of an emerald glass)
âechy, 1. polovina 19. století, biedermeierovsk˘ styl,
fasetovû brou‰ená noha, kupa plasticky zdobená
dráÏkováním, v˘‰ka 12 cm,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

51 �
Mal˘ dÏbánek z mléãného skla 
(A small jug of a milk glass) 
âechy, pravdûpodobnû 2. polovina 
19. století, druhorokokov˘ styl, 
malováno kvûtinov˘m dekorem, v˘‰ka 6 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

52 �
Mistiãka na noze s ãervenou lazurou 
(A small bowl on a leg with a red overlay) 
âechy, 2. polovina 19. století, zdobeno ãervenou,
bílou a zlatou malbou, kvûtinov˘ dekor, 
v˘‰ka 8,5 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

53 �
Kfii‰Èálov˘ pes na zeleném podstavci 
(A crystal dog on a green stand) 
âechy, pravdûpodobnû Jablonec nad Nisou
(Gablonz), 1. tfietina 20. století, tûÏítko z lisovaného
skla, podstavec ze smaragdového skla tvarovan˘ 
do hran a plo‰ek, délka 16 cm,   
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

54 �
Kfii‰Èálová a modrá masivní váza se tfiemi hroty
(A crystal and blue heavy vase with three points)
âechy, pravdûpodobnû Îelezn˘ Brod, 60.-70. léta
20. století, hutnû tvarované sklo barvené ve hmotû
modfie a zelenû, v˘‰ka 32 cm, 
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

55 �
Váza mûnící barvu z fialové do modré 
z masivního skla 
(A vase changing colour from violet to blue 
of a heavy glass) 
âechy, pravdûpodobnû Îelezn˘ Brod, 
60.-70. léta 20. století, tak zvané alexandritové sklo,
hutnû zpracováno, v˘‰ka 21 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500  CZK

56 �
·álek s pod‰álkem z oranÏového skla 
(A cup and a soucer of an orange glass)
âechy, pravdûpodobnû Vãelniãka, Rückl, 
20.-30. léta 20. století, styl art deco, oranÏová
sklovina barvená ve hmotû, ‰álek opleten ãernou
nití, tango barvy, v˘‰ka 5,5 cm, 
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK

57 �
Kfii‰Èálová váza s fialovou lazurou malovaná 
art decov˘m kvûtinov˘m dekorem 
(A crystal vase with a violet overlay decorated
with flowers in the Art Deco style)
âechy, Kamenick˘ ·enov, 20.-30. léta 20. století,
kónick˘ tvar, v˘‰ka 17 cm, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

58 �
Fialová mísa na noze s víkem 
s oroplastikou zobrazující dívky a kvûtiny 
(A violet bowl on a leg with an oroplastic
represented of girls and flowers)
severní âechy, pravdûpodobnû Harrachov, 
20.-30. léta 20. století, ve stylu Moseru, 
fasetovû brou‰eno, leptáno, zlaceno, v˘‰ka 33 cm,
kvalitní provedení,   
vyvolávací cena: 8900 CZK (356 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

59 �
Kfii‰Èálová sklenice vrstvená mléãn˘m 
sklem s vybru‰ovan˘mi ãoãkami 
(A crystal glass with a milk overlay 
and cut lenses) 
severní âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 
kolem poloviny 19. století, 
biedermeirovsk˘ styl, v˘‰ka 13 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

60 �
Kfii‰Èálová sklenice s ãerven˘m konûm 
(A crystal glass with a red horse)
âechy, 2. polovina 19. století, sklenice 
s ãervenou lazurou a leptan˘m dekorem krajiny 
a konû, v˘‰ka 12 cm,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

61 �
âervené sklenûné srdce 
(A red glass heart) 
âechy, pravdûpodobnû Vãelniãka, Rückl, 
20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
tango barva, urãeno k zavû‰ení na zeì, 
shora otevfieno jako váziãka, v˘‰ka 12 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

62 �
Svûtle rÛÏová irizovaná váza 
s fialov˘mi skvrnami a pruhy 
(A pale rose irisated vase with violet spots 
and stripes) 
âechy, Lenora, Kralik, pfielom 19. a 20. století,
secesní styl, vrstvené sklo barvené ve hmotû, 
v˘‰ka 38 cm, 
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

63 �
Bílá kamejová váza s dekorem modr˘ch kvûtin 
(A white cameo vase with a decoration 
of blue flowers)
âechy, pravdûpodobnû Vãelniãka, Rückl, 
20.-30. léta 20. století, vrstvené, leptané 
a brou‰ené sklo, v˘‰ka 22,5 cm 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
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64 �
Kfii‰Èálov˘ figurální svícen s postavou ‰lechtice 
(A crystal figure candlestick with a nobleman)
Francie, konec 19. století, historizující styl, 
lisované a leptané sklo, v˘‰ka 27 cm,  
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

65 �
Svûtle Ïlutá váza s ãerven˘mi pruhy 
(A pale yellow vase with red stripes)
âechy, Lenora, Kralik, 30.-40. léta 20. století, 
styl art deco, vrstvené sklo barvené ve hmotû,
foukané do formy, v˘‰ka 26 cm, 
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

66 �
Bílá váza se svûtle zelen˘mi vlákny 
(A white vase with pale green fibres) 
âechy, pravdûpodobnû Lenora, Kralik, 
poãátek 20. století, secesní styl, leptané sklo, 
vlákna plasticky vystouplá z povrchu, v˘‰ka 47 cm, 
vyvolávací cena: 3600 CZK (144 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

67 �
Mísa s víkem ze zeleného skla zdobená emailovou
malbou ‰lechtiãny a ‰lechtice pijících víno 
(A bowl with a cover decorated with an enamel
painting of a lady and a nobleman drinking
wine) 
Nûmecko, pravdûpodobnû Bavorsko, 1. tfietina 
20. století, pseudorenesanãní styl, tvar tak zvan˘ch
velk˘ch humpenÛ s víkem, „lesní sklo“ zdobené
nálepy, nádoba urãená na mísení vína, 
vzadu báseÀ na oslavu r˘nského vína, 
v˘‰ka 40 cm, mírnû po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

68 �
Kfii‰Èálová brou‰ená sklenice s ãervenou 
lazurou a zlatou malbou 
(A crystal cut glass with a red overlay 
and gold painting) 
âechy, kolem poloviny 19. století, biedermeierovsk˘
styl, probru‰ované oválné plochy v lazufie, 
malováno kvûtinov˘m dekorem, v˘‰ka 13 cm,  
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

69 �
Dvû sklenice na noze plasticky zdobené 
a malované lazurou 
(Two glasses on legs with plastic decorations 
and paintings) 
âechy, pravdûpodobnû Îelezn˘ Brod, 20.-30 léta
20. století, kfii‰Èálové sklo, jedna sklenice abstraktní
dekor, druhá dekor ‰ípkÛ, v˘‰ka obou 12,5 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 320 aÏ 400 CZK

70 �
Sklenûná váza pfiecházející z kfii‰Èálové 
do zelené s rytinou kosatcÛ 
(A glass vase changing colour from crystal 
to green with an engraving of irises) 
âechy, Moser, 2. polovina 20. století, leptaná
znaãka, pÛvodní secesní model, masivní sklo,
kosoãtvereãn˘ pÛdorys, v˘‰ka 26 cm,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

71 �
Sklenice s malbou malin a kvûtÛ 
(A glass with the painting of raspberries 
and flowers)
âechy, 1. tfietina 20. století, fialové sklo, 
malováno emaily, v˘‰ka 14,5 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

72 �
Zelená váziãka kulatého tvaru 
s bílou malbou labutû a dívky 
(A green small vase round shape 
with a white painting of a female and a swan) 
âechy, kolem poloviny 20. století, 
malováno bíl˘m emailem ve stylu váz 
s postavami dûtí (Mary and Gregory),   
z 2. poloviny 19. století, v˘‰ka 12,5 cm,  
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

73 �
Váza na noze s ãernoãerven˘mi pruhy 
(A vase on a leg with red and black stripes) 
âechy, pravdûpodobnû Lenora, 20.-30. léta 
20. století, art decov˘ styl, ãesan˘ dekor, 
sklo barvené ve hmotû, v˘‰ka 27 cm, 
vyvolávací cena: 2600 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

74 �
Sklenice s plasticky zdobenou nohou 
(A glass with a plastic decorated leg) 
Itálie, Benátky, Murano, pfielom 19. a 20. století, 
tak zvan˘ kfiídlov˘ pohár, kfii‰Èálová noha, 
fialová kupa, v˘‰ka 17 cm, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

75 �
Îlut˘ sklenûn˘ ko‰íãek s ãern˘m uchem 
(A yellow glass basket with a black handle)
âechy, pravdûpodobnû Vãelniãka, Rückl, 
20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
barveno ve hmotû, tak zvané „tango barvy“, 
v˘‰ka 19 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

76 �
Dvû leptaná oválná plochá skla
(Two etched oval flat glasses)
âechy, pfielom 19. a 20. století, 
secesní styl, leptan˘ dekor tfie‰Àov˘ch 
vûtví s plody, centrální motiv Ïenské hlavy, 
rozmûr 148x48 cm, tlou‰Èka skla 0,8 cm,  
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
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82 �
Brou‰ená kfii‰Èálová váza s rytinou dûlníka 
(A cut crystal vase with an engraving 
of a worker) 
âechy, pravdûpodobnû Moser, 30. léta 20. století,
znaãeno iniciálami R.W. – Rudolf Wells, 
architekt R. Wells byl návrháfiem Moseru, 
navrhl slavné oroplastiky se zvífiaty, v˘‰ka 34 cm,  
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

83 �
Brou‰ená váza z modrého opálového skla 
(A cut vase of a blue opaline glass)
âechy, 2. polovina 19. století, pseudoklasicistní styl,
fasetovû brou‰eno, zvoncovit˘ tvar na noze, 
v˘‰ka 37 cm, mírnû po‰kozeno degenerací skla, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhadní cena: 10 000 aÏ 12 000 CZK

84 �
Váziãka z modrého opálového skla malovaná 
bíle a zlatû 
(A small vase of a blue opaline glass painted 
with white and yellow)
âechy, kolem poloviny 19. století, 
biedermeierovsk˘ styl, malováno vegetativním
dekorem, pÛvodnû karafa, v˘‰ka 20 cm,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

10

77 �
âtyfii vitráÏe s hvûzdou 
(Four vitrails with a star)
âechy, poãátek 20. století, barevné sklo 
osazené v cínov˘ch rámeãcích, geometrick˘ 
dekor, rámováno, rozmûr kaÏdého 85x37 cm, 
mírnû po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

78 �
Modrá brou‰ená váza válcovitého tvaru 
(A blue cut vase cylindr shape) 
âechy, Nov˘ Bor, znaãeno Exbor, 60.-70. léta 
20. století, fasetovû brou‰eno v moserovském stylu,
v˘‰ka 24 cm, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhadní cena: 1200 aÏ 1500 CZK

79 �
Kfii‰Èálová a Ïlutá váza z hutního skla 
(Crystal and a yellow vase of a heavy glass) 
âechy, ·krdlovice, 60.-80. léta 20. století, 
sklo barvené ve hmotû, plasticky zdobeno 
ve tvaru ‰roubovice, v˘‰ka 18 cm, 
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhadní cena: 500 aÏ 600 CZK

80 �
Kfii‰Èálová hnûdû lazurovaná váza 
s probru‰ovan˘m dekorem kvûtin 
(A crystal vase with a brown overlay 
and a cut decoration of flowers) 
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, zvoncovit˘ tvar na noze, 
kvalitní v˘brus, v˘‰ka 19 cm,  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhadní cena: 3000 aÏ 3600 CZK

81 �
Váza z alexandritového skla plasticky 
zdobená kvûtinami 
(A vase of an alexandrit glass 
with a plastic decoration of flowers) 
âechy, Jablonec nad Nisou (Gablonz), 
Schlevogt, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, 
sklo mûnící barvu z modro zelené (na umûlém
svûtle) na fialovû ãervenou (na pfiirozeném svûtle),
umûlecké lisované sklo, brou‰eno, leptáno, 
v˘‰ka 13 cm, 
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhadní cena: 1200 aÏ 1500 CZK
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85 �
Modrá sklenûná váziãka zdobená kvûty 
(A blue glass vase decorated with flowers) 
âechy, Harrachov, pfielom 19. a 20. století, kvûty
zataveny ve hmotû, zhotoveno podle benátského
dekoru millefiori, v˘‰ka 24 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

86 �
Velká sklenûná váza s fialov˘mi, 
oranÏov˘mi a bíl˘mi pruhy 
(A big glass vase with violet, 
orange and white stripes) 
Itálie, Benátky, Murano, 60.-80. léta 20. století,
kfii‰Èálové sklo barvené ve hmotû, v˘‰ka 70 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

87 �
Fialová váza s oroplastikou 
(A violet vase with an oroplastic) 
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
fasetovû brou‰eno, leptáno, zlaceno, 
oroplastika s v˘jevem bojujících antick˘ch 
váleãníkÛ, v˘‰ka 30 cm,   
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

88 �
Váza z rÛÏového skla plasticky zdobená
mofisk˘mi tvory 
(A vase of rose glass with a plastic decoration 
of sea creatures) 
âechy, Jablonec nad Nisou (Gablonz), Schlevogt,
20.-30. léta 20. století, styl art deco, umûlecké
lisované sklo, brou‰eno, leptáno, v˘‰ka 19 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

89 �
Brou‰ená váza ze Ïlutého skla 
(A cut vase of a yellow glass) 
âechy, Îelezn˘ Brod, signováno R. Hlou‰ek,
datováno 1924, citrínové sklo, zvonovit˘ tvar,
autorsk˘ design, v˘‰ka 23 cm,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhadní cena: 4500 aÏ 5500 CZK

90 �
Karafa malovaná ãervenou lazurou 
(A decanter painted with a red overlay) 
âechy, 2. polovina 19. století, kfii‰Èálové sklo
malované ãervenou lazurou, motivy barokních
rozvilin a kvûtin, zdobeno plastick˘mi sklenûn˘mi
kuliãkami, v˘‰ka 16 cm, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

91 �
Malovaná váziãka na noze se dvûma uchy 
z modrého kobaltového skla 
(A painted vase on a leg with two handles 
of a blue cobalt glass) 
âechy, Kamenick˘ ·enov, 20. léta 20. století,
malováno emaily a zlatem v rokokovém stylu, 
v˘‰ka 14,5 cm,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

92 �
Konviãka z mléãného skla 
(A small pot of a milk glass) 
âechy, 2. polovina 18. století, rokokov˘ styl, 
sklo imitující porcelán, víãko zdobeno plodem
hru‰kovitého tvaru, malováno zlatem kvûtinov˘m
dekorem, v˘‰ka 20 cm, po‰kozeno,  
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

93 �
Kfii‰Èálová brou‰ená a leptaná karafa a 6 sklenic 
(A crystal cut and etched decanter and six glasses)
âechy, 2. polovina 19. století, klasicistní styl,
zdobeno leptan˘mi kosoãtverci a brou‰en˘mi
hvûzdami, karafa malovaná zlatem, sklenice 
po párech, celkem tfii typy, v˘‰ka karafy 30 cm,
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

94 �
Sklenice s uchem z rÛÏového 
a bílého opálového skla 
(A glass with a handle of a pink 
and white opal glass)
âechy, 2. polovina 19. století, rÛÏová sklenice, 
bílé ucho, v˘‰ka 9,5 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
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103 �
Dva tygfii 
(Two tigers) 
âechy, Duchcov, Royal Dux, kolem poloviny 
20. století, jemná kamenina, glazováno, malováno,
znaãeno, délka 42 cm, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

104 �
Chlapec s krávou 
(A boy with a cow) 
âechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 
20. století, jemná kamenina, glazováno, 
malováno, znaãeno, v˘‰ka 29 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

105 �
Dívka s kozou 
(A girl with a goat) 
âechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina, glazováno, malováno, znaãeno,
v˘‰ka 32 cm, párová figura k pfiedchozí,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

106 �
·álek s pod‰álkem z rÛÏového porcelánu 
zdoben˘ kvûtinami  
(A cup and soucer of a rose porcelain 
decorated with flowers)
âechy, Chodov, znaãeno „Made in Czechoslovakia“,
pfied rokem 1993, porcelán barven˘ ve hmotû,
glazováno, zdobeno potisky s luãními kvûtinami,
zlaceno, v˘‰ka 7 cm,  
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

12

95 �
Modrobílá porcelánová váziãka 
s malbou draka a oblakÛ 
(A blue and white porcelain vase with a painting 
of a dragon and clouds)
Japonsko, pravdûpodobnû 2. polovina 19. století,
malováno kobaltovou modfií pod glazurou, 
znaãeno, v˘‰ka 21 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

96 �
Dlouhá porcelánová mistiãka 
malovaná kvûtinami 
(A long porcelain bowl painted with flowers) 
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,
glazováno, malováno, znaãeno, délka 24 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

97 �
Porcelánová váziãka s víãkem s malbou Prahy 
(A porcelain vase with a cover 
with the painting of Prague)
âechy, po roce 1866, znaãeno znaãkou Vídnû,
glazováno, malováno v˘jevem Karlova mostu 
od KfiíÏovnického námûstí, v˘‰ka 22,5 cm,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

98 �
Porcelánov˘ kalamáfi s malbou úlu 
(A porcelain ink-stand with the painting 
of a bee hive)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, kolem poloviny 
19. století, glazováno, malováno, 
délka 12,5 cm, po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK

99 �
·estiosobní ãajová souprava 
s ãern˘m motivem krajiny 
(A tea set for six persons with a black 
decoration of a landscape)
âechy, Slavkov (Schlaggenwald), nûkteré kusy
Bfiezová (Pirkenhammer), tlaãené znaãky 
po roce 1830, porcelán zdoben˘ ãern˘m potiskem
pod glazurou v anglickém stylu, vyobrazení ãesk˘ch
romantick˘ch mûst a hradÛ, 6 hrníãkÛ, konviãka,
mlíãenka, 2x cukfienka – jedna restaurovaná, malá
mistiãka s víãkem na talífiku, celkem 11 kusÛ, 
v˘‰ka konviãky 18 cm,   
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

100 �
Pfiátelská ãajová souprava na podnosu 
s malbou fiímsk˘ch postav 
(A tea set for two persons on a tray 
with the painting of Roman figures) 
âechy, kolem roku 1880, znaãeno znaãkou Vídnû,
jednotlivé kusy na noÏkách v pseudorenesanãním
stylu, porcelán, glazováno, malováno ováln˘mi
medailony s v˘jevy ze Ïivota ¤ímanÛ a vegetativním
dekorem, zlaceno, 2 ‰álky s pod‰álky, konviãka,
cukfienka, mlíãenka, tác, celkem 6 ks, 
v˘‰ka konviãky 16 cm,    
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

101 �
Keramická karafa se ‰esti pohárky 
(A ceramic decanter with six small cups) 
âechy, Horní Bfiíza, 20.-30. léta 20. století, 
styl art deco, bíle glazovaná keramika, 
zdobeno ãern˘mi teãkami, v˘‰ka karafy 16,5 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

102 �
Stojící dívka ve vesnick˘ch ‰atech 
(A standing famale in a farmer costume)
âechy, Trnovany u Teplic, Wahliss, 
konec 19. století, porcelán, glazováno, 
malováno, znaãeno, na podstavci signatura 
modeléra pravdûpodobnû „Dachisch“, v˘‰ka 37 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 10 000 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
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107 �
Fajánsová váziãka s malbou kvûtin 
(A faience small vase with a painting of flowers)
Holandsko, Delft, manufaktura „U porcelánové
lahve“, 1. tfietina 20. století, malováno tepl˘mi
barvami (Ïlutá, hnûdá, zelená….), v˘‰ka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

108 �
ÎlutooranÏov˘ mot˘l 
(A yellow orange butterfly) 
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,
manufaktura Ens, kolem poloviny 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, ‰ífika 11 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

109 �
Îlutozelen˘ mot˘l na podstavci 
(A yellow green butterfly on a stand) 
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,
manufaktura Ens, kolem poloviny 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, podstavec ve formû
listu, ‰ífika rozpûtí 11 cm,   
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1600 CZK

110 �
Porcelánová dívka s ko‰íkem kvûtin 
(A porcelain female with a basket of flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, pfielom 18. a 19. století,
malováno, ãíslo modelu C 72, pofiadí z formy 62,
ãíslo malífie 43, dno ‰patnû glazováno se znaãkou
zkfiíÏen˘ch meãÛ, v˘‰ka 17 cm, restaurováno,  
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

111 �
Keramick˘ talífi s humrem a rostlinami 
(A ceramic plate with a lobster and plants) 
Francie, 2. polovina 19. století, styl Palissy, barevnû
glazovaná keramika, plastick˘ humr a rostliny, 
otvor pro zavû‰ení, prÛmûr 23 cm,  
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

112 �
Keramické hodiny s andûlem 
(A ceramic clock with an angel) 
âechy, Dubí u Telpic (Eichwald), Bloch, 
pfielom 19. a 20. století, jemná kamenina malovaná
bronzov˘mi barvami v duchcovském stylu, znaãeno
tlaãenou znaãkou BB, jednoduch˘ pérov˘ stroj,
klíãek, délka 39 cm,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

113 �
Keramická miska na noze 
(A ceramic bowl on a leg) 
pravdûpodobnû âechy, pfielom 19. a 20. století,
historizující styl, barevnû glazováno, v˘‰ka 18,5 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

114 �
Stojící dívka se zelen˘mi listy 
(A standing female with green leaves)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,
pÛvodní model z poloviny 18. století, ãíslo modelu
266, pofiadí z formy 125, znaãka zkfiíÏen˘ch meãÛ
pfie‰krtnutá – 2. jakost, porcelán, glazováno,
malováno, v˘‰ka 20,5 cm, restaurováno
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

115 �
Hnûdé ‰tûÀátko 
(A brown puppy)
Dánsko, královská KodaÀ, kolem poloviny 
20. století, malováno pod glazurou, znaãeno, 
ãíslo modelu 1407, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

116 �
Fajánsová váza s modrou malbou ptákÛ a kvûtin
(A faience vase with a blue painting 
of flowers and birds) 
Holandsko, Delft, kolem poloviny 20. století,
znaãeno na dnû, v˘‰ka 46 cm, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

117 �
Keramické vykufiovadlo s malbou ãarodûjÛ 
a postavami psÛ 
(A ceramic fumigator with a painting of wizards
and figures of dogs)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl sacuma,
keramika malovaná tlust˘mi emaily, zlaceno,
odnímatelné víãko, v˘‰ka 32 cm, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

118 �
Bíl˘ porcelánov˘ koãár s koÀmi 
(A white porcelain coach with horses)
Nûmecko, Scheibe-Alsbach, 1.tfietina 20. století
pseudorokokov˘ styl, porcelán, glazováno, znaãeno
na podstavci, v koãáru sedí dáma, 
délka 49 cm, mírnû po‰kozeno, restaurováno,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
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119 �
Keramicka fialová váza s postavami 
drakÛ na sloupu 
(A violet ceramic vase with figures 
of dragons on a column) 
Francie, 1. tfietina 20. století, 
fialovû glazovaná keramika, zdobeno
surrealistick˘mi figurami, v˘‰ka 122 cm,    
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

120 �
Keramická busta holãiãky v klobouãku 
(A ceramic bust of a girl in a hat) 
âechy, pravdûpodobnû Dubí u Teplic 
(Eichwald), B. Bloch, poãátek 20. století, 
jemná kamenina, glazováno, malováno bled˘mi
barvami, v˘‰ka 41 cm, mírnû po‰kozeno,  
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

121 �
Váza ve vídeÀském stylu se dvûma medailony -
dívka s mot˘ly a dívka s ptáãky 
(A vase in the Vienna style with two medailons –
a female with butterflies and a female with birds)
âechy, Stará Role (Altrohlau), Victoria, poãátek 
20. století, ãerno modr˘ základ se zlatou kvûtinovou
v˘zdobou, dva oválné medailony zhotovené
litografickou technikou, v˘‰ka 39 cm, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

122 �
âínsk˘ talífi malovan˘ kvûtinov˘m
dekorem 
(A Chinese plate painted with flowers) 
âína, pfielom 18. a 19. století, stylizovan˘ dekor
Imari, na spodní ãásti znaãeno budhistick˘mi
symboly v podglazurní modfii, prÛmûr 22 cm,
drátkov˘ systém k zavû‰ení, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

123 �
Velk˘ ãínsk˘ talífi malovan˘ kvûtinov˘m dekorem
(A big Chinese plate painted with flowers) 
âína, pfielom 18. a 19. století, stylizovan˘ dekor
Imari, na spodní ãásti znaãeno budhistick˘mi
symboly v podglazurní modfii, prÛmûr 38 cm,
drátkov˘ systém k zavû‰ení, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

124 �
Porcelánová egyptská taneãnice 
(A porcelain Egyptian dancer) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 30. léta
20. století, glazováno, malováno, ãíslo modelu

1505, iniciály modeléra Gustava Oppela, 
nálepka pÛvodního prodejce, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

125 �
Porcelánové koÈátko 
(A porcelain kitt) 
Dánsko, KodaÀ (Copenhagen), 
kolem poloviny 20. století, malováno 
pod glazurou, znaãeno, délka 11 cm,  
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
Odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

126 �
Koza s vozíkem 
(A goat with a cart) 
âechy, Trnovany u Teplic, Wahliss, 
poãátek 20. století, duchcovsk˘ styl, jemná
kamenina malovaná „bronzov˘mi barvami“, 
znaãeno znaãkou Vídnû, délka 29 cm,   
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
Odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

127 �
Velká fajánsová váza malovaná antick˘mi v˘jevy
(A big faience vase painted with antique
decorations) 
Itálie, 2. polovina 19. století renesanãní styl
„istoriato“, podle vzorÛ z Urbina a Faenzi, tvar
amfory, ucha ve tvaru hadÛ, zdobeno obliãeji
mytick˘ch postav, malováno v˘jevem fiímského 
páru a motivem královny s konûm a otrokem,
znaãeno, v˘‰ka 102 cm, restaurováno,    
vyvolávací cena: 39 0000 CZK (1560 EUR) 
odhad: 45 000 aÏ 55 000 CZK

128 �
Keramická váza se tfiemi otvory zdobená
kvûtinami 
(A ceramic vase with three holes decorated 
with flowers) 
âechy, Teplice, Amphora, 20. léta 20. století, 
jemná kamenina, plasticky zdobená kvûtinami,
barevnû glazováno, otvory ve stylu tulipánov˘ch váz,
v˘‰ka 31 cm,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad:. 5000 aÏ 6000 CZK

129 �
Stojící foxteriér 
(A standing dog)
SSSR, Rusko, Petrohrad, pÛvodnû carská porcelánka
pfiejmenovaná na „LomonosovÛv porcelánov˘
závod“, 60.-80. léta 20. století, porcelán,  
glazováno, malováno, znaãeno, délka 17,5 cm,   
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

130 �
Jezdec v ãerveném obleku na koni 
(A rider in a red suit on a horse)
Rakousko, VídeÀ, Gerold Porzellan, jezdec ‰panûlské
‰koly ve stylu vídeÀské porcelánky Augarten, 60.-80.
léta 20. století, porcelán, glazováno, malováno,
znaãeno, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
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139 �
Porcelánov˘ pták s dlouh˘m zobákem 
(A porcelain bird with a long bill)
Nûmecko, Berlín, 20. století, pÛvodnû star‰í model 
z 19. století, malováno, glazováno, znaãeno, 
v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 6700 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

140 �
Mísa s malbou rokokového páru sedícího 
na louce u vody 
(A bowl with a painting of a rococo couple
sitting on a meadow)
âechy, Praha, kolem poloviny 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
tvarováno do tvaru mu‰le, uprostfied 
medailon s malbou, délka 28 cm,    
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

141 �
Keramická váza plasticky zdobená lanûmi 
a kvûtinami 
(A ceramic vase with a plastic decoration 
of hinds and flowers)
âechy, Bechynû, Keramická ‰kola, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, barevnû glazováno, 
v˘‰ka 22 cm, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

142 �
Porcelánová postava Ïebráãka 
(A porcelain figure of a child begger)
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, 
porcelán, glazováno, malováno, ãíslo modelu L 112,
pofiadí z formy 149, ãíslo malífie 33, 
v˘‰ka 23 cm, restaurováno, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

131 �
Mísa s labutí a dvûma nah˘mi dûtmi - Putti 
(A bowl with a swan and two naked children)
Nûmecko, Karlsruhe, 20. léta 20. století, zhotoveno
ve stylu vídeÀské secese Wiener Werkstätte, 
jemná keramika fajánsového typu, malováno,
znaãeno, délka 29,5 cm,  
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

132 �
Tfii fajánsové vázy s modrou malbou 
(Three faience vases with blue paintigs) 
Holandsko, Delft, pfielom 19. a 20. století,
malováno kobaltovû modr˘m kvûtinov˘m 
dekorem v delftském stylu, dvû vázy v˘‰ka 29,5 cm,
tfietí s víkem s rukojetí ve tvaru ptáka celková 
v˘‰ka 39,5 cm, znaãeno, v‰echny shodn˘ dekor,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

133 �
Velká japonská váza s kvûtinami a ptáky 
(A big Japanese vase with flowers and birds) 
Japonsko, 1. tfietina 20. století, styl sacuma, 
jemná kamenina, malováno pastózními emaily,
zlaceno, v˘‰ka 48 cm,   
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

134 �
Dva fajánsové talífie s modrou malbou portrétÛ
rybáfie a dívky v klobouku 
(Two faience plates with blue paintings 
of portraits of a fisherman and a female in a hat) 
Holandsko, Delft, 1. tfietina 20. století, okraje
zdobené kvûtinov˘m dekorem, portréty signovány
malífiem, znaãeno, prÛmûr kaÏdého 29,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

135 �
Fájánsov˘ talífi s portrétem ‰lechtice v klobouku
(A faience plate with a portrait of a nobleman 
in a hat)
Holandsko, Delft, pfielom 19. a 20. století, 
modrá kobaltová malba, okraj zdoben˘ vegetativním
dekorem, portrét signovan˘ malífiem Dingendorfem,
znaãeno, prÛmûr 36 cm,   
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

136 �
Keramická miska malovaná modr˘mi listy 
(A ceramic bowl painted with blue leaves) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, jemná kamenina, glazováno, zdobeno
krakeláÏí, umûlecká dílna Kunstabteilung, signatura
malífie, prÛmûr 20 cm,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

137 �
Kulatá váza zdobená ptákem a kvûtinami 
(A round vase decorated with a bird and flowers) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 30.-40. léta 
20. století, porcelán, glazováno, zdobeno
domalovan˘m tiskem a krakeláÏí, v˘‰ka 21 cm,   
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

138 �
Porcelánová váza s malbou rÛÏí 
(A porcelain vase with the painting of roses)
Dánsko, KodaÀ (Copenhagen), 20.-30. léta 
20. století, malováno pod glazurou, znaãeno, 
v˘‰ka 30 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

131

134a

134b

135

136   137

138

139

141



16

143 �
Keramická mléãenka malovaná kvûtinami 
(A ceramic milk jug painted with flowers) 
âechy, T̆ nec nad Sázavou, 1. polovina 19. století,
jemná bíle glazovaná kamenina, 
v˘‰ka 17,5 cm, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

144 �
Porcelánová lékárnická dóza 
(A porcelain chemistry bowl) 
âechy, kolem poloviny 19. století, 
okraje dna zpevnûny cínovou obruãí, zlacené víãko,
ãern˘ malovan˘ nápis: „Pomad. Populi“, 
v˘‰ka 16 cm,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

145 �
Svûtle hnûd˘ keramick˘ korbel s cínov˘m víãkem
(A pale brown ceramic tankard with a tin cover)
Nûmecko, 2. polovina 19. století, kamenina,
plasticky zdobeno v˘jevy v gotickém stylu, 
dno s cínovan˘m okrajem, v˘‰ka 16 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

146 �
Hospodsk˘ u sudu 
(An innkeeper by a barrel) 
âechy, Lesov, Schürer & Schmidt (S&S), 
2. polovina 19. století, glazovan˘ porcelán
kombinovan˘ s biskvitem (neglaz. porcelánem),
malováno, ‰ífika 15 cm, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3900 aÏ 4800 CZK

147 �
Nah˘ chlapeãek s tulenûm 
(A nude boy with a seal) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, znaãka modeléra -
M.H. Fritz, ãíslo modelu 495, v˘‰ka 15 cm, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

148 �
Nahé dítû stojící na misce 
(A nude child standing on a bowl) 
pravdûpodobnû âechy, Dubí u Teplic (Eichwald),
Bloch, pfielom 19. a 20. století, jemná kamenina,
glazováno, malováno, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK 

149 �
RÛÏová váza s víãkem s malbou postav 
(A rose vase with a cover with paintings 
of figures)
Nûmecko, Sasko, DráÏìany, znaãeno zlatou
mí‰eÀskou znaãku o AR (Augustus Rex), v˘robce
pravdûpodobnû Helena Wolfson, 2. polovina 
19. století, porcelán, glazováno, malováno 
v mí‰eÀském rokokovém duchu, tfii medailony 
s galantními v˘jevy, v˘‰ka 30 cm, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK 

150 �
Keramick˘ krtek 
(A ceramic mole)
âechy, pravdûpodobnû Keramické závody n.p.
Teplice (dfiive Dittmar-Urbach), 60.-80. léta 
20. století, glazováno, malováno, Ïertovná figurka -
krtek s fajfkou a r˘ãem, v˘‰ka 26 cm,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK 

151 �
Keramická váza s draky 
(A ceramic vase with dragons)
âechy, Teplice, Amphora, poãátek 20. století, 
jemná glazovaná kamenina, malováno bronzov˘mi
barvami, surrealistick˘ styl, v˘‰ka 50 cm, 
dekor populární v USA,  
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK 

152 �
Keramick˘ dÏbán s cínov˘m víãkem  
(A ceramic jug with a tin cover)
Nûmecko, Mettlach, Villeroy&Boch, pfielom 
19. a 20. století, pseudogotick˘ styl, jemná
kamenina wedgwoodovského typu, plasticky
zdobeno biblick˘mi postavami a dekorem vinné
révy, v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 6200 CZK (248 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK 
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153 �
Funkcionalistick˘ bíl˘ jídelní servis 
(A functional white dinner set)
âechy, Loket, 30. léta 20. století, podle návrhu
svûtoznámého ãeského designéra Ladislava 
Sutnara (1897-1976), od roku 1939 Ïil v USA,
porcelán, glazováno, znaãeno, 7 jídelních talífiÛ, 
7 polévkov˘ch talífiÛ, 7 desertních talífiÛ, 3 mísy,
omáãník a terina, celkem 26 kusÛ,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK 

154 �
Funkcionalistick˘ bíl˘ servis 
(A functional white tea set) 
âechy, Loket, 30. léta 20. století, podle návrhu
svûtoznámého ãeského designéra Ladislava Sutnara
(1897-1976), od roku 1939 Ïil v USA, porcelán,
glazováno, znaãeno, 7 ‰álkÛ s pod‰álky, konviãka,
mléãenka, cukfienka, celkem 10 kusÛ, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

155 �
Bílá keramická so‰ka stojící dívky 
(A white ceramic figure of a standing female)
âechy, pravdûpodobnû Keramické závody n.p.
Znojmo, 60.-70. léta 20. století, bíle glazovaná
keramika, v˘‰ka 48 cm,   
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK 

156 �
Keramická váza zdobená dekorem kvûtÛ 
(A ceramic vase decorated with flowers) 
âechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20. století,
dekor vytvofien˘ barevn˘mi glazurami, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK 

157 �
Dívka s koziãkami 
(A girl with goats)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 30. léta 
20. století, netradiãní model v kodaÀském stylu,
ãíslo modelu w 200, pofiadí z formy 1045, 
malováno pod glazurou, model z roku 1907, 
modelér Otto Pilz, v˘‰ka 25 cm, délka 40 cm,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1120 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK 

158 �
Velká pocelánová kobaltovû modrá 
váza zdobená kvûtinami
(A big porcelain cobalt blue vase 
decorated with flowers) 
Nûmecko, Bavorsko, Schumann, po roce 1945,
znaãeno Echt Cobalt a znaãkou v˘robce, glazováno,
ti‰tûn˘ domalovan˘ dekor, zlaceno, v˘‰ka 45 cm 
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

159 �
Porcelánov˘ kobaltovû modr˘ 
talífi malovan˘ kvûty 
(A porcelain cobalt blue plate decorated 
with flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 20. léta 
20. století, tradiãní mí‰eÀsk˘ dekor, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, zlaceno, 
prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

160 �
Porcelánová kobaltovû modrá 
váza malovaná kvûty 
(A porcelain cobalt blue vase 
decorated with flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 20. léta 
20. století, tradiãní mí‰eÀsk˘ dekor, glazováno,
malováno, zlaceno, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

161 �
DÏbán s uchem ve tvaru kozla 
(A jug with a handle in the shape of a goat)
pravdûpodobnû Slovensko, Halíã, 2. polovina 
19. století, fajáns, plasticky zdobeno kvûtinami 
a hlavou Jana Kfititele, malováno, v˘‰ka 23 cm, 
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

162 �
Porcelánov˘ pudl s prasátky 
(A porcelain dog with pigs) 
pravdûpodobnû Anglie, Straffordshire, 
2. polovina 19. století, glazováno, malováno,
zlaceno, v˘‰ka 25 cm,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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171 �
Stfiíbrné náramkové hodinky 
s kulat˘m ciferníkem 
(A silver wrist watch with a round face) 
·v˘carsko, Primosa, 30.- 40. léta 20. století, ãíselník
s arabsk˘mi ãíslicemi, vtefiinovka, ruãiãky i ãíslice
znaãeny fosforem, zdobeno rytím, stroj 8 rubínÛ,
vzadu jeden plá‰È, Ag 900/1000, hmotnost 19,6 g,    
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

172 �
Náramkové hodinky s art decov˘m 
obdélníkov˘m ãíselníkem 
(A wrist watch with an Art Deco oblong face)
·v˘carsko, znaãeno Casteli, Swiss Made, 
20.-30. léta 20. století, atypick˘ art decov˘ ãíselník
se ãtyfimi ãíslicemi ve stfiedu ciferníku, dûleno
ãern˘mi ãarami, vtefiinovka, délka 4 cm, fiemínek,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR) 
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

173 �
·irok˘ zlat˘ prsten s diamantem 
(A wide gold ring with a diamond)
pravdûpodobnû âechy, 60.-70. léta 20. století, 
Ïluté zlato, osazen diamant o hmotnosti 0,5 ct, 
Au 585/1000, hmotnost 12,20 g, atypick˘ prsten
vyroben˘ zfiejmû na zakázku,  
vyvolávací cena: 22 000 CZK (880 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

174 �
Stfiíbrn˘ zlacen˘ náramek s mal˘m diamantem 
(A silver gold plated bracelet 
with a small diamond) 
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století,
diamantová routa, zdobeno rytím, Ag 750/1000,
hmotnost 22,68 g, osvûdãení puncovního úfiadu,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK
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163 �
Stfiíbrné náu‰nice, prsten a náhrdelník, 
zdobeno filigránem 
(Silver earrings, ring and necklace 
decorated with filigree)
JV Evropa, kolem poloviny 20. století, 
Ag 800/1000, celková hmotnost 17,4 g, 
ãi‰tûno ultrazvukem
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR) 
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

164 �
Stfiíbrné náu‰nice zdobené filigránem 
a granulací 
(Silver earrings decorated with filigree 
and granulation) 
âechy, znaãeno znaãkou v˘robce Safina, kolem
poloviny 20. století, kruhov˘ tvar, Ag 900/1000,
hmotnost 5,3 g, ãi‰tûno ultrazvukem,  
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR) 
odhad: 700 aÏ 900 CZK

165 �
Prsten z bílého zlata s vût‰ím diamantem 
a mal˘mi diamanty kolem 
(A ring of a white gold with a bigger diamond
and small diamonds around) 
pravdûpodobnû âechy, kolem poloviny 20. století,
centrální diamant 0,33 ct, drobné diamanty 
10 kusÛ asi 0,1 ct, celkem 0,43 ct, uspofiádání
kamenÛ vytváfií efekt jednoho velkého kamene, 
Au 585/1000, celkem 4,22 g,    
vyvolávací cena: 15 500 CZK (620 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

166 �
Náhrdelník z bílého zlata s ãernobílou kamejí 
(A necklace of a white gold with black 
and white cameo)
pravdûpodobnû Nûmecko, kolem poloviny 
20. století, onyxová kamej ve zlatém rámeãku, 
na kameji vyobrazení Ïeny v klasickém duchu, 
novû puncováno ãesk˘m puncem, Au 585/1000,
celková hmotnost 4,45 g, fietízek Ag 900/1000,
hmotnost 2,1 g,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR) 
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

167 �
Prsten z bílého zlata s briliantem 
a dvûma drobn˘mi obdélníkov˘mi safíry 
(A ring of a white gold with a diamond 
and two oblong saphires)
pravdûpodobnû USA, 20.-30. léta 20. století,
zdobeno mfiíÏkou s kvûtinov˘m dekorem, 
diamant asi 0,12 ct, Au 750/1000, 
hmotnost 2,45 g, velmi kvalitní provedení,
osvûdãení puncovního úfiadu,    
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

168 �
Zlaté srdce s fietízkem 
(A gold heart with a chain) 
pravdûpodobnû âechy, 2. polovina 19. století,
srdíãko ve formû otvíracího medailonku, 
zdobené kytiãkou a jedním mal˘m diamantem, 
Au 410/1000, celková hmotnost 3,1 g, 
osvûdãení puncovního úfiadu, nov˘ fietízek 
Au 585/1000, hmotnost 1,1 g,  
vyvolávací cena: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

169 �
Zlaté kapesní hodinky IWC Schaffhausen 
(A gold pocket watch IWC Schaffhausen) 
·v˘carsko, Schaffhausen, IWC (International 
Watch Company), 1. tfietina 20. století, bíl˘ ãíselník
s arabsk˘mi ãíslicemi, sklo odklápûné pojistkou, 
oba  zadní plá‰tû zlaté, kvalitní stroj s mikroregulací
a 16 kameny, v˘robní ãíslo 515455, pfiiloÏen
certifikát ve francouz‰tinû a nûmãinû, Au 585/1000,
celková hmotnost 86,76 g, prÛmûr 5,5 cm,
originální etuje, funkãní stav,  
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

170 �
Stfiíbrn˘ americk˘ dolar z roku 1935 
(A silver US dollar from the year 1935) 
USA, 1935, na líci hlava Sochy svobody, 
na rubu americk˘ orel, Ag 999/1000, 
hmotnost 26,64 g,  
vyvolávací cena: 990 CZK (39,6 EUR) 
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
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175 �
Náhrdelník s korály a zlat˘mi sponami
zdoben˘mi perliãkami 
(A necklace with corals and gold clasps decorated
with small pearls) 
pravdûpodobnû Itálie, 20.-30. léta 20. století, ãtrnáct
‰ÀÛr s kulat˘mi korály spojen˘ch 3 zlat˘mi sponami
s perliãkami, zlat˘ uzávûr, Au 580/1000, celková
hmotnost 108,3 g,  
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

176 �
Zlat˘ náramek se dvûma safíry a tfiemi diamanty
(A gold bracelet with two saphires and three
diamonds)
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století, tvofieno
fietízkem s ãlánky ve tvaru osmiãek, osazeny
diamanty 3x asi 0,2 ct, safíry 2x0,15 ct, 
Au 585/1000, celková hmotnost 19,90 g,    
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

177 �
Prsten s bled˘m ametystem 
(A ring with a pale amethyst) 
âechy, kolem poloviny 20. století, 
velk˘ brou‰en˘ kámen osazen˘ 
v masivním zlatém prstenu, prÛmûr kamene 
s kruhov˘m v˘brusem asi 2,3 cm, 
Au 585/1000, 
celková hmotnost 14,35 g, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

178 �
Prsten z bílého zlata s vltavínem 
(A ring of a white gold with a moldavit)
âechy, 60.-70. léta 20. století, surov˘ vltavín
osazen˘ v masivním prstenu, Au 585/1000, 
10,80 g, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

179 �
Zlat˘ kulat˘ závûs s diamantem 
(A gold round pendant with a diamond) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, upínání
pro úpravu na broÏ, kolem diamantu v˘zdoba
ãern˘m emailem, vzadu rámeãek se sklíãkem jako
medailon, diamant 0,35 ct, Ïluté Au 585/1000,
celková hmotnost 11,55 g,  
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 18 000 CZK

180 �
Mal˘ rámeãek na miniaturu lemovan˘ granáty 
(A small frame for miniature 
with Czech garnets around) 
âechy, 2. polovina 19. století, tombakov˘ 
rámeãek se stojánkem, osazeno 22 velk˘mi 
ãesk˘mi granáty, ováln˘ tvar, dvû zabru‰ovaná
sklíãka, celková v˘‰ka 4,5 cm,  
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

181 �
Zlat˘ prsten s perletí 
(A gold ring with a mother of pearl)   
pravdûpodobnû âechy, 20.-30. léta 20. století,
osazená perleÈ vybrou‰ená do oválného tvaru,
puncováno dobov˘m ãeskoslovensk˘m puncem, 
Au 585/1000, celková hmotnost 3,0 g, 
vyvolávací cena: 1300 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

182 �
Pánské náramkové hodinky Omega Seamaster
(Men’s wrist watch Omega Seamaster) 
·v˘carsko, Omega, typ Seamaster, stroj automat,
kolem roku 1968, ocelov˘ plá‰È a náramek, 
plá‰È obdelník rozmûr 5x4,5 cm, kulat˘ ãíselník,
datumovka, vtefiinovka, servisní doklad od firmy 
M. Du‰ák se zárukou na 24 mûsícÛ, 
vyvolávací cena: 49 500 CZK (1980 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

183 �
Zlaté dámské náramkové hodinky 
(A gold woman wrist watch)
SSSR, 20.-30. léta 20. století, art decov˘ styl,
obdélníãkov˘ stroj Zara, 16 kamenÛ, ciferník
ãtverec, nápis v azbuce „Luã“, „Udûláno v SSSR“,
zlat˘ plá‰È, ãásteãnû zlat˘ náramek, puncováno
star˘mi ãeskoslovensk˘mi puncy, Au 585/1000,
celková hmotnost 16,5 g, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

184 �
Zlatá tabatûrka 
(A gold cigarette case) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
gravírováním, kostkov˘ dekor, ãeskoslovensk˘ punc,
Au 585/1000, hmotnost 147,0 g,  
vyvolávací cena: 69 000 CZK (2760 EUR)
odhad: 69 000 aÏ 80 000 CZK 

185 �
Náramek ve tvaru hada zdoben˘ drobn˘mi
rubíny, smaragdy, safíry a perliãkami 
(A bracelet in the shape of a snake decorated
with rubies, emeralds, saphires and pearls) 
Indie, kolem poloviny 20. století, bohatû 
vykládáno kameny v orientálním stylu, 
puncováno dovozov˘m ãeskoslovensk˘m puncem,
Au 375/1000, hmotnost 70 g,  
vyvolávací cena: 59 000 CZK (2360 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

186 �
Náu‰nice a broÏ v biedermeierovském stylu
zdobené ãern˘m emailem 
(Earrings and a brooch in the biedermeier style
decorated with a black enamel) 
âechy, po roce 1866, kruhov˘ tvar náu‰nic i broÏe,
zdobeno rytím, uvnitfi kruhu vÏdy hvûzda vytvofiená
ãern˘m emailem a perliãkou, kaÏd˘ kus zdoben vÏdy
tfiemi kapkovit˘mi ovûsky, rakousko-uhersk˘ punc,
Au 585/1000, hmotnost broÏe 8,7 g, náu‰nic 5,5 g,
pÛvodní etuje, mírnû po‰kozeno,    
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

187 �
Visací náu‰nice z bílého zlata s diamanty
(Hanging earrings of a white gold with
diamonds) 
âechy, pfielom 20. a 21. století, art decov˘ styl,
kapkovit˘ tvar, zdobeno celkem 6 brilianty, 
dláÏdûno drobn˘mi diamanty, celkem asi 0,35 ct, 
Au 585/1000, celková hmotnost 5,2 g,   
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
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197 �
Granátov˘ ãlánkov˘ náhrdelník s ovûsky 
(Garnet chain necklace with pendants) 
âechy, 2. polovina 19. století, tombak, osazeny
ãeské granáty, ãlánky ve tvaru kvûtÛ, ovûsky ve tvaru
vinné révy, hmotnost 21,7 g, 
vyvolávací cena: 10 500 CZK (328 EUR) 
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

198 �
Zlat˘ náhrdelník s granáty a bíl˘m safírem 
(A gold necklace with garnets and white saphire)
âechy, 20. léta 20. století, secesní styl, osazeny almadiny
a leukosafír, Au 585/1000, hmotnost 5,4 g, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR) 
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

199 �
Zlaté náu‰nice s grundlemi 
(Gold earrings with animal teeth) 
pravdûpodobnû Nûmecko, 1. tfietina 20. století,
loveck˘ styl, plasticky zdobeno motivy dubov˘ch
listÛ, Au 585/1000, hmotnost 3,78 g, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

200 �
Zlat˘ závûs ve tvaru dubov˘ch listÛ  
(A gold pendant in the shape of oak leaves) 
pravdûpodobnû Nûmecko, 1. tfietina 20. století,
loveck˘ styl, plasticky zdobeno, Au 585/1000,
hmotnost 3,50 g, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

201 �
Vût‰í zlat˘ prsten s grundlemi 
(A bigger gold ring with animal teeth) 
pravdûpodobnû Nûmecko, 1. tfietina 20. století,
loveck˘ styl, plasticky zdobeno motivy dubov˘ch
listÛ, Au 585/1000, hmotnost 5,34 g, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

202 �
Men‰í zlat˘ prsten s grundlemi 
(A smaller gold ring with animal teeth) 
pravdûpodobnû Nûmecko, 1. tfietina 20. století,
loveck˘ styl, plasticky zdobeno motivy dubov˘ch
listÛ, Au 585/1000, hmotnost 5,06 g, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

203 �
Krbové hodiny se stojícím chlapcem 
(A mantel clock with a standing boy)
Francie, pfielom 19. a 20. století, patinovan˘
zinkocín v barvû bronzu, bíl˘ ãíselník s fiímsk˘mi
ãíslicemi, pÛlové bití, znaãeno St. Honoré, 
ciferník kryt˘ sklem, v˘‰ka 65 cm, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
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188 �
BroÏ a závûs v rokokovém stylu zdobená 
ametysty a markazity 
(A brooch and pendant in the rococo style
decorated with amethysts and marcasites) 
pravdûpodobnû Anglie, 2. polovina 20. století, 
ve stylu diamantov˘ch ‰perkÛ z 2. poloviny 
18. století, osvûdãení ãeského puncovního úfiadu,
sterlingové stfiíbro, Ag 925/1000, 
celková hmotnost 23,60 g,   
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

189 �
Prsten s markazity a ametysty 
(A ring with marcasites and amethysts) 
pravdûpodobnû Anglie, 2. polovina 20. století, 
tvar zobrazující vegetativní dekory, osvûdãení
ãeského puncovního úfiadu, sterlingové stfiíbro,  
Ag 925/1000, celková hmotnost 23,60 g,   
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

190 �
Náu‰nice a broÏ zdobené tyrkysy a perliãkami
(Earrings and a brooch decorated with turquioses
and pearls) 
âechy, po roce 1866, biedermeierovsk˘ styl, broÏ
má ou‰ko na zavû‰ení, zdobeno tyrkysy fasovan˘mi 
v fiadû a perliãkami, rakousko-uhersk˘ punc, Au
585/1000, hmotnost broÏe 5,92 g, náu‰nic 2,18 g,
pÛvodní etuje nápis: „Emil Jäger, Joallier, Prague“,    
vyvolávací cena: 8900 CZK (356 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

191 �
Kruhová zlatá broÏ v renesanãním stylu 
(A round gold brooch in the renassaince style) 
âechy, 2. polovina 19. století, zdobeno v klasicistním
duchu filigránem a granulací, vzadu rámeãek se sklíãkem
jako medailon, rakousko-uhersk˘ punc, 
Au 585/1000, celková hmotnost 13,9 g,  
vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

192 �
Zlat˘ náramek s hlavou koãky 
(A gold bracelet with the head of a cat)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
fietûz spojen˘ hlavou koãky, oãi diamantové routy, 
z druhé strany hlavy lazurit upraven˘ jako peãetní
kámen, Au 585/1000, hmotnost 42,1 g,  
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

193 �
Tfii zlaté spojené prst˘nky s ametysty a perliãkami
(Three gold connected rings with amethysts 
and pearls) 
âechy, kolem poloviny 19. století, symbol kfiesÈank˘ch
ctností: víry, nadûje a lásky, rakousko-uhersk˘ punc,
Au 585/1000, hmotnost 4,4 g,  
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5400 CZK

194 �
Náhrdelník zdoben˘ bíl˘m a fialov˘m 
emailem a onyxem 
(A necklace decorated with white 
and violet enamel and an onyx) 
pravdûpodobnû âechy, rakousko-uhersk˘ punc do roku
1918, secesní styl, onyx brou‰en˘ do ãoãky, kvalitní
emailová v˘zdoba, Ag 900/1000, hmotnost 5,4 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

195 �
Stfiíbrn˘ závûs (medailon) zdoben˘ tyrkysy,
granáty a perliãkou 
(A silver pendant decorated with turquases,
garnets and a pearl) 
pravdûpodobnû âechy, 2. polovina 19. století,
pseudobarokní styl, otvírací medailon, na povrchu
bohatû plasticky zdobeno vegetativním dekorem, 
Ag 800/1000, hmotnost 14,7 g,   
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

196 �
Stfiíbrn˘ ãlánkov˘ náramek se zelen˘mi kameny
(A silver chain bracelet with green stones) 
pravdûpodobnû âeskoslovensko, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, ãlánky plasticky zdobeny
postavami lidí a koní, 4 kameny v barvû chrysoprasu
brou‰ené do ãoãek, Ag 900/1000, 
hmotnost 23,9 g, po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
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204 �
Dva páry manÏetov˘ch knoflíãkÛ zdoben˘ch emaily
(Two pairs of cuff buttons decorated with enamels)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
kruhov˘ tvar, zdobeno hvûzdou z ãerného emailu,
oba páry stejn˘ dekor, rozdílná velikost 
podle velikosti dírek, Au 585/1000, 
celková hmotnost 6,74 g, 
vyvolávací cena: 4200 CZK (168  EUR)
odhad: 5500 aÏ 6700 CZK

205 �
Ametystov˘ kfiíÏek 
(An amethyst small cross) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
ametyst brou‰en˘ do 4 válcÛ spojen˘ch zlatou
montáÏí, plasticky zdobeno vegetativním dekorem,
osazena perliãka, ou‰ko pro zavû‰ení, Au 585/1000,
hmotnost 5,72 g,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

206 �
Závûs s rubínem a bíl˘m safírem 
(A pendant with ruby and a white saphire) 
âechy, 20. léta 20. století, geometrická secese,
osazen rubín kosoãtvereãného tvaru a kulat˘
leukosafír, Au 585/1000, 3,1 g, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

207 �
Granátov˘ náramek s ozdobou ve tvaru kvûtu 
(A garnet bracelet with a decoration 
in the shape of a flower) 
âechy, 2. polovina 19. století, tombak, 
ãeské granáty, almadiny, hmotnost 18,7 g,
restaurováno, 
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7200 CZK

208 �
Modrá hvûzda s perliãkou 
(A blue star with a pearl) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
‰esticípá hvûzda, zdobeno modr˘mi emaily,
uprostfied osazena perliãka a 6 drobn˘ch
diamantov˘ch rout, Au 585/1000, hmotnost 3,15 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

209 �
Prsten ve tvaru hada 
(A ring in the shape of a snake)
âechy, 20.-30. léta 20. století, v oãích hada
smaragdy, povrchovû zdoben rytím, ãeskoslovensk˘
punc, Au 585/1000, hmotnost 7,52 g,    
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

210 �
Oválná stfiíbrná broÏ s perleÈovou kamejí 
s dekorem hlavy Ïeny 
(An oval silver brooch with mother of pearl
cameo with a decoration of female’s head) 
pravdûpodobnû Itálie, 20.-30. léta 20. století,
dvoubarevná perleÈ s leskem, stfiíbrn˘ rámeãek, 
Ag 900/1000, hmotnost 29,5 g, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

211 �
Náhrdelník z bílého zlata s diamanty 
(A necklace of white gold with diamonds)
âechy, 20.-30. léta 20. století, art decov˘ styl,
kapkovit˘ tvar, jeden vût‰í briliant 0,25 ct, 
diamanty celkem asi 0,3 ct, Au 585/1000, 
hmotnost 2,64 g,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

212 �
Prsten s korálovou kamejí 
(A ring with a coral cameo) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, motivem fiezby 
v korálu pták krmící ptáãe, ãeskoslovensk˘ punc, 
Au 585/1000, hmotnost 6,95 g,  
vyvolávací cena: 6200 CZK (248 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

213 �
Prsten se smaragdy v barokním stylu 
(A ring with emeralds in the baroque style) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, osazeno 9 smaragdy 
s ãtvercov˘m tabulkov˘m v˘brusem a 8 diamanty,
zpracováno v duchu ‰panûlského baroka, 
zdobeno rytím, ãeskoslovensk˘ punc, 
Au 585/1000, hmotnost 4,7 g,  
vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

214 �
Prsten zdoben˘ modr˘m emailem 
(A ring decorated with a blue enamel) 
pravdûpodobnû Rakousko, 1. tfietina 20. století,
zdobeno ryt˘mi a smaltovan˘mi pruhy,
ãeskoslovensk˘ dovozov˘ punc, Au 750/1000,
hmotnost 5 g
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

215 �
Stfiíbrná broÏ s fiímsk˘m jezdcem na voze 
(A silver brooch with a Roman rider 
on a carriage)
âechy, 20.-30. léta 20. století, lisovan˘, 
prolamovan˘ a cizelovan˘ stfiíbrn˘ plech, 
puncováno ãeskoslovensk˘m puncem, Ag 900/1000,
hmotnost 10,2 g, 
vyvolávací cena: 450 CZK (18 EUR)
odhad: 550 aÏ 800 CZK

216 �
Stfiíbrná oválná broÏ s achátem 
(A silver oval brooch with agate) 
âechy, 20.-30. léta 20. století, hnûdobíl˘ ãesk˘ 
achát brou‰en˘ do ãoãky, rámeãek zdoben˘ rytím,
Ag 900/1000, hmotnost 7,2 g,  
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK
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218 �
Dvû malé keramické vázy s gej‰ami 
a ãarodûji 
(Two small ceramic vases with geishas 
and wizards) 
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl sacuma,
glazovaná keramika zdobená silnou emailovou
malbou, v˘‰ka obou 18,5 cm,  
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

219 �
Mosazná secesní spona k pásku  
(A brass Art Nouveau clasp to a belt) 
âechy, poãátek 20. století, plasticky zdobeno
lisováním a prolamováním, cizelováno, dekor
kvûtiny, kvalitní zpracování, délka spojen˘ch 
ãástí 10,5 cm,    
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR) 
odhad: 320 aÏ 400 CZK

220 �
Stfiíbrná pudfienka kulatého tvaru 
(A silver powder case of the round shape)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno ryt˘m
stylizovan˘m kvûtinov˘m dekorem, uvnitfi zrcátko,
funkãní stav, Ag 900/1000,  hmotnost 71,6 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR) 
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

221 �
Îlutá sklenûná dóziãka s víãkem 
(A yellow glass bowl with a cover)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, sklo
barvené ve hmotû, vrstveno, ãernû malováno srdíãky,
v˘‰ka 13 cm, mírnû po‰kozeno,  
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR) 
odhad: 500 aÏ  600 CZK
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Následující poloÏky ãíslo 217-221 jsou draÏeny 
ve prospûch „Stfiediska rané péãe SPRP Praha“,
Trojická 2, 128 00 Praha 2. Stfiedisko poskytuje
terénní sluÏby, tedy podporu a pomoc rodinám, 
ve kter˘ch vyrÛstá dítû raného vûku se zrakov˘m 
a kombinovan˘m postiÏením. Cílem je umoÏnit
rodinû vychovávat dítû v jeho pfiirozeném prostfiedí 
a Ïít bûÏn˘ Ïivot. SluÏby jsou poskytovány v souladu
se standardy MPSV.   

217 �
Stfiíbrné manÏetové knoflíãky 
a spona do kravaty (Silver cuff-links and a tie
clasp) 
âeskoslovensko, Safina, 60.-80. léta 20. století,
zdobeno ryt˘m dekorem pruhÛ, Ag 900/1000,
hmotnost 12,2 g, originální etuje, 
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR) 
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
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V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
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222 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící nahá dívka s kruhem 
(A standing nude female with a circle)
ãernobílá fotografie z originální desky, 
35x26 cm, rámováno pod sklem, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou, autor byl fotograf a malífi,
uãil se v ateliérech v Nûmecku, fotografií se zab˘val
zejména do roku 1935, ovlivnûn art decem 
a expresionismem, rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

223 �
Anonym
Tfii ptáãkové 
(Three small birds) 
kolorovaná mûdirytina, 34x26 cm, rámováno 
pod sklem, popis dole, Francie, 
2. polovina 18. století,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

224 �
Anonym
Pták 
(A bird) 
kolorovaná mûdirytina, 34x25 cm, rámováno 
pod sklem, znaãeno dole na desce, 
Francie, 2. polovina 18. století, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

225 �
Grus, Jaroslav * 1891
Loìka na rybníãku 
(A boat on a small pond) 
barevná litografie, 19x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo pofiadí 
z desky 73, autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Schwaigera, pfiedev‰ím krajináfi, 
vytvofiil si specifick˘ styl,   
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

226 �
·pála, Václav (1885-1946)
Záti‰í s jablky a hru‰kami 
(A still life with apples and pears)
barevná litografie, 31x39 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
datováno 1939, autor studoval na AVU v Praze 
u profesorÛ Thieleho a Bukovace, inspiroval 
se francouzsk˘m moderním umûním, vytvofiil 
si svébytn˘ umûleck˘ styl,  
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

227 �
Anonym 
Opice (Monkies)
barevná litografie, 19x13 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pravdûpodobnû Nûmecko, 
pfielom 19. a 20. století, 
ilustrace k Brehmovu Ïivotu zvífiat,  
vyvolávací cena: 450 CZK (18 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

228 �
Obrovsk˘, Jakub (1882-1949)
Dítû leÏící na louce 
(A child laying on a meadow)
litografie, 29x23 cm, rámováno pod sklem, 
znaãeno dole uprostfied na desce, datováno 1939,
autor studoval na AVU u profesora Pirnera 
a na UMPRUM u profesora Suchardy, byl
vynikajícím malífiem figuralistou i sochafiem,  
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

229 �
Henschl, H. 
Dva taÏní konû 
(Two draught horses)
suchá jehla, 20x25 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1920, 
znaãeno vlevo dole na desce, nûmeck˘ malífi
pfielomu 19. a 20. století,   
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

230 �
Ervín, Müller * 1893
Tfii ãarodûjnice 
(Three witches) 
dfievofiez, 17x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1924, vlevo dole popis, nûmeck˘ malífi pocházející 
z Liberce, maloval pfiedev‰ím figurální kompozice
nûkdy se surrealistick˘mi prvky, jako grafik vyuÏívá
techniku dfievorytu, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
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233 �
Kobliha, Franti‰ek * 1877
Francouzsk˘ statek se stromy 
(A French farm with trees) 
litografie, 30x44 cm, rámováno pod sklem, 
znaãeno vpravo dole na desce, autor studoval 
na UMPRUM a AVU u profesora Franti‰ka
Îení‰ka, proslul pfiedev‰ím jako grafik a ilustrátor,   
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

234 �
Kobliha, Franti‰ek * 1877
Les u vodní hladiny 
(A forest by a water surface) 
dfievofiez, 16x12 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
znaãeno vlevo dole na desce, autor studoval 
na UMPRUM a AVU u profesora Franti‰ka
Îení‰ka, proslul pfiedev‰ím jako grafik a ilustrátor,   
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

235 �
Kobliha, Franti‰ek * 1877
Skály na mofiském pobfieÏí 
(Rocks by a sea shore) 
dfievofiez, 16x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce, autor
studoval na UMPRUM a AVU u profesora Franti‰ka
Îení‰ka, proslul pfiedev‰ím jako grafik a ilustrátor,   
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

236 �
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Trosky Reme‰e 
(Ruins of Reims in France)
lept na papífie, 30x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno vlevo
dole na desce, zobrazení zniãené Reme‰e 
po I. svûtové válce v roce 1918, mírnû po‰kozeno,
autor byl Ïákem profesora Pirnera na praÏské AVU,
od roku 1904 Ïil v PafiíÏi, cestoval po Asii, nav‰tívil
USA, pozdûji v Praze pÛsobil jako vysoko‰kolsk˘
profesor, malífi a svûtovû uznávan˘ grafik,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

237 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Nahé Ïenské tûlo s kruhovou v˘seãí 
(A nude female body with a part of a circle) 
ãernobílá fotografie z originální desky, 
29x23 cm, rámováno pod sklem, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou, autor byl fotograf a malífi,
uãil se v ateliérech v Nûmecku, fotografií se zab˘val
zejména do roku 1935, ovlivnûn art decem 
a expresionismem, rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

238 �
Lada, Josef  * 1887
âert s andûlem 
(A devil with an angel) 
barevná litografie, 17x13 cm, rámováno 
pod sklem, znaãeno iniciálami na desce, datováno
1948, autor studoval na UMPRUM v Praze, 
byl pfiedev‰ím kreslífiem a humoristou, ilustroval
mimo jiné Ha‰kova ·vejka, psal a ilustroval kníÏky
pro dûti, nûkteré se doãkaly i filmového zpracování,
Ladovy pohlednice zobrazující ãeskou vesnici patfií 
k ãesk˘m VánocÛm, jeho dílo zlidovûlo,    
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK
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231 �
Drda, Josef Jan Alois (1782-1833)
Hlava renesanãního velmoÏe 
(A head of a renaissance nobleman)
mûdirytina, 23x17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno dole na desce, rytina
zhotovená podle malby italského malífie Rafaela,
autor studoval na praÏské akademii, ovlivnûn
profesorem Berglerem, vytváfiel mimo jiné rytiny
podle pfiedloh italsk˘ch mistrÛ,   
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

232 �
·vabinsk˘, Max (1873-1962) - okruh  
Poustevník s laní a li‰kou 
(A holly man with a roe and a fox) 
dfievofiez, 32x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno na desce, datováno 1930,
autor studoval na AVU u profesora Pirnera, 
pfiispûl velkou mûrou k rozvoji ãeské grafiky,
profesorem AVU, malífi, ilustrátor, grafik, 
cel˘ Ïivot na umûleckém v˘sluní,      
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
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239 �
âapek, Josef (1887-1945) - okruh  
Maják 
(A lighthouse) 
dfievofiez, 24x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostfied, autor
studoval na UMPRUM v Praze a v PafiíÏi, 
byl ovlivnûn francouzskou modernou, zejména
kubismem, pozdûji si vytvofiil svébytn˘ styl malby,
byl vynikajícím malífiem, vytvofiil mnoho grafik,
zejména dfievofiezÛ, spolupracoval se sv˘m bratrem
spisovatelem Karlem âapkem,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

240 �
Lhoták, Kamil  (1912-1990)
Loì a ponorka 
(A ship and a submarine) 
barevná litografie, 11x15 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostfied, datováno
1977, autor studoval na filosofické fakultû Karlovy
university, inspiroval se malbou J. ·ímy a B. Kubi‰ty,
vytváfiel reklamní kresby, rád zobrazoval poãátky
moderní techniky, malífi a mezinárodnû uznávan˘
ilustrátor, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

241 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Kleãící nahá dívka na kostce s obruãí 
(A kneeling nude female on a cube with a hoop) 
ãernobílá fotografie z originální desky, 
22x28 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
znaãeno vpravo dole tlaãenou znaãkou, autor byl
fotograf a malífi, uãil se v ateliérech v Nûmecku,
fotografií se zab˘val zejména do roku 1935, 
ovlivnûn art decem a expresionismem, 
rád zobrazoval erotické námûty kombinované 
s geometrick˘mi tvary,  
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

242 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící nahá dívka s pÛlkruhem 
(A standing nude female with a half circle)
ãernobílá fotografie z originální desky, 34x22 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno vpravo dole tlaãenou
znaãkou, autor byl fotograf a malífi, uãil se v ateliérech
v Nûmecku, fotografií se zab˘val zejména do roku
1935, ovlivnûn art decem a expresionismem, 
rád zobrazoval erotické námûty kombinované s
geometrick˘mi tvary,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

243 �
·litr, Jifií (1924-1969)
New York 
kresba tuÏí, 16x5cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl
malífi, grafik, kter˘ se proslavil pfiedev‰ím jako
hudební skladatel pro divadlo Semafor,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

244 �
Îahour, Jaroslav 
Zlatá uliãka 
(The Golden Lane in the Prague Castle)
dfievofiez na papífie, 18,5x13,5 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vpravo dole, znaãeno dole
uprostfied na desce, ãesk˘ malífi poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

245 �
âihák, Franti‰ek  * 1907
Loreta na Hradãanech 
(Loreta on Hradãany in Prague) 
litografie, 42x20 cm, signováno vpravo dole,
datováno 1945, autor byl pÛvodnû litograf, 
studoval na AVU v Praze, zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 550 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

246 �
âihák, Franti‰ek  * 1907
Pohled na Staré Mûsto 
(A view of the Old Town in Prague) 
litografie, 20x43 cm, signováno vpravo dole,
datováno 1945, autor byl pÛvodnû litograf, 
studoval na AVU v Praze, zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 550 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

247 �
Kunijo‰i, Utagawa (1797-1861)  
Stojící japonsk˘ ‰lechtic 
(A standing Japanese nobleman)
dfievofiez, 36x25 cm, rámováno pod sklem, grafick˘
list zobrazuje herce japonského divadla v historickém
kost˘mu, dfievofiez doplnûn originální básní, datováno
1831, pochází ze sbírky dr. Vogla, mírnû po‰kozeno,   
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
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251 �
Bauch, Jan  * 1898
Hlava muÏe – Homér 
(Head of a man – Homer) 
litografie, 40x30 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, vpravo popis: „Homér“, autor
studoval na UMPRUM v Praze u profesora Brunnera
a na AVU u profesora ·vabinského, v˘znamn˘ malífi
figuralista, sochafi a grafik,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

252 �
Slíva, Jifií  * 1947
Ka‰párek s basou 
(A clown with a contrabass) 
barevná litografie, 38x27 cm, adjustováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo pofiadí z desky 45/100,
vlevo nahofie název díla: „Baspárek“, autor je pfiedev‰ím
karikaturistou a ilustrátorem, jeho díla vychází v ãesk˘ch
i zahraniãních periodikách (New York Times) 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

253 �
Ptáãek, Petr  * 1965   
Nahá dívka s balónem 
(A nude female with a balloon) 
barevná litografie, 14x22 cm, adjustováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 2009, autor pÛsobí
jako asistent na AVU v Praze, vûnuje se kniÏní ilustraci
a kresbû, námûtovû navazuje na Kamila Lhotáka,  
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

254 �
Rambousek, Jan * 1895
LeÏící dívka se psem 
(A laying female with a dog) 
barevná litografie, 16x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1938,
autor studoval na praÏské AVU u profesorÛ Preislera,
Nechleby a ·vabinského, dostal stipendium francouzské
vlády ke studiu v PafiíÏi, malífi a grafik, rád vytváfiel
Ïánrové v˘jevy,     
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

255 �
Jandejsek, Vladimír  * 1923
Mrakodrapy 
(Skyscrapers) 
barevná litografie, 32x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1993, vlevo pofiadí
z desky 44/50 cm, autor studoval na AVU v Praze,
vûnoval se designu, pÛsobil mimo jiné v Lybii,
Libanonu a v USA,  
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
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248 �
Naske, Franti‰ek Xaver  * 1884
Sedící dívka s kytarou 
(A sitting female with quitar)
barevná litografie, 25x21 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole na desce, autor studoval na praÏské
AVU u profesorÛ Roubalíka a Schwaigera, studijní
cesty do Nûmecka, Holandska, Belgie, v Lond˘nû
studoval portréty 18. století, malífi figuralista, zobrazoval
dívãí postavy, manÏel hereãky RÛÏeny Naskové,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

249 �
Ptáãek, Petr * 1965   
Vzducholoì a letadlo 
(An airship and a plane) 
barevná litografie, 25x36 cm, adjustováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 2009, autor pÛsobí
jako asistent na AVU v Praze, vûnuje se kniÏní ilustraci
a kresbû, námûtovû navazuje na Kamila Lhotáka,  
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

250 �
Franta, Roman  * 1962 
Hlava jaguára 
(A head of jaguar)
barevná litografie, 30x39 cm, adjustováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 2009, vlevo pofiadí
z desky 55/100, autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Kotíka, studijní pobyt v USA, zobrazuje
surrealistická témata  
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

251

252

253

254

255

249

250

248

247



35

256 �
Anonym
Ikona s KazaÀskou madonou
s kovov˘m okladem 
(Icon with Madona of Kazansk with 
a metal cover) 
olej na dfievû, 18x14 cm, mosazn˘ oklad zdoben˘
rytím a vytlaãováním, na okladu vyryté jméno
svûtice, odkryt˘ malovan˘ obliãej a ruce, vzadu
kryto sametem, skobiãka pro zavû‰ení, Rusko, 
2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

257 �
Kotvald (Gottwald), Ferdinand (1898-1986)
Kytice ve váze 
(A bunch of flowers in a vase) 
olejová tempera na kartonu, 54x40 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole, 
vzadu pod kartonem datováno 1947, 
název obrazu „Kosatce ve Ïluté“, malífi narozen˘ 
na Moravû, studoval v Praze a v PafiíÏi, vystavoval 
v Topiãovû salonu,  
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

258 �
Braunerová, Zdenka (1858-1934)
Mofiské pobfieÏí s kostelem 
(A sea shore with a church) 
akvarel na kartonu, 20x28 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo dole,
autorka byla jednou z nejznámnûj‰ích ãesk˘ch
malífiek, pfiedev‰ím krajináfika, Ïaãka profesorÛ
Pinkase a Chittusiho, pozdûji studovala a dlouho 
Ïila ve Francii, znaleck˘ posudek,  
vyvolávací cena: 16 900 CZK (676 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

259 �
Anonym
Rybáfi na jezefie 
(A fisherman on a lake) 
olej na plátnû, 62x89 cm, rámováno, 
romantická krajina 2. polovina 19. století,
pravdûpodobnû francouzsk˘ malífi, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 32 000 CZK

260 �
Anonym
Ikona se svat˘m Mikulá‰em s kovov˘m okladem
(Icon with St. Nicolas with a metal cover)
olej na dfievû, 18x14 cm, mosazn˘ oklad zdoben˘
rytím a barevn˘mi emaily, odkryt˘ malovan˘ obliãej
a ruce svûtce, vzadu kryto sametem, krouÏek pro
zavû‰ení, Rusko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

261 �
Pistorius, Jan Ferdinand  * 1899
Dvû koÀské hlavy 
(Two horses heads) 
olej na sololitu, 59x64 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval u profesora
Engelmüllera v Praze, byl krajináfiem a portrétistou,
námûty k dílÛm ãasto ãerpal na Slovensku,  
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 25 000 CZK

262 �
Anonym   
Kosatce 
(Irises) 
olej na plátnû, 60x29 cm, rámováno, 
malováno v duchu secese, ãesk˘ malífi pfielomu 
19. a 20. století, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120  EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

263 �
Hanka, Jan
Záti‰í s jablkem a hru‰kami 
(A still life with apples nad pears)
olej na sololitu, 41x58 cm, rámováno, 
signováno vlevo nahofie, ãesk˘ malífi poloviny 
20. stol.   
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

264 �
Anonym 
Plachetnice na mofii u malého mûsteãka 
(Sailing boats on a sea by a small town)
olej na kartonu, 13x16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole neãitelnû, ãesk˘ malífi 
1. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

265 �
Max, Franti‰ek  * 1895 
KarlÛv most s Mosteckou vûÏí 
(The Charles Bridge with the Bridge 
Tower in Prague) 
olej na kartonu, 45x32 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno 
vpravo dole, autor studoval na AVU 
u profesora Preislera a dále u profesorÛ BlaÏíãka,
Liebschera, barevností ovlivnûn BlaÏíãkem, 
pfii tvorbû pouÏíval kromû ‰tûtce i ‰pachtle, 
ãasto zobrazoval praÏské motivy, 
vyvolávací cena: 12 900 CZK (516 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

266 �
Ekrt, Karel 
Mofiské pobfieÏí 
(A seashore) 
olej na plátnû adjustovan˘ na pfiekliÏce, 
33x48 cm, rámováno, signováno vpravo dole
pravdûpodobnû Karel Ekrt, vzadu vûnování 
z roku 1950, autor byl ovlivnûn profesorem
Otakarem Nejedl˘m,  
vyvolávací cena: 6500 CZK (260  EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
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271 �
Toman, Franti‰ek  * 1886
Chalupa s mÛstkem pfies potok 
(A small bridge across a stream with a cottage) 
olej na kartonu, 53x72 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole, 
autor byl krajináfiem, ovlivnûn Mafiákovci, 
zejména Josefem Ullmannem, 
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

272 �
Popelka, Vojtûch Hynek  * 1888 
Kachny na rybníku
(Ducks on a pond) 
olej na plátnû, 59x77 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole pod rámem, 
autor byl Ïákem praÏské UMPRUM 
a AVU u profesora Schwaigera, 
maloval pfiírodu, vytvofiil ilustrace 
pro BrehmÛv Ïivot zvífiat,   
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

273 �
Îivn˘, Vincenc  * 1899
Náves s bubeníkem a vesniãany 
(A village with a drumer and farmers)
olej na plátnû, 60x80 cm, 
rámováno v dekorativním rámu, 
signováno vpravo dole, datováno 1943, 
vzadu popis a název díla: 
„V v‰eobecnou známost se uvádí“, 
autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Obrovského, 
byl figuralistou, zobrazoval Ïánrové v˘jevy, 
ãasto s vojenskou tématikou,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK 

274 �
Lauterbach, Julius K. (1873-1939)
Horské údolí 
(A mountain valley)
olej na plátnû, 62x98 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, autor studoval 
u profesora Friedricha ve Vídni, 
malífi krajináfi a figuralista, 
pÛsobil v Praze,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

275 �
Mandel, Jura ml.  * 1923
Îena sedící u stolu 
(A woman sitting by a table)
olej na plátnû, 82x101 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval na AVU u profesora 
Obrovského, malífi krajináfi a figuralista 
ze známé malífiské rodiny, 
maloval Orlické hory, 
studijní cesty do Jugoslávie,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

276 �
Janeãek, Ota  * 1919   
Králík sedící na louce 
(A rabbit sitting on a meadow) 
kresba tuÏí kombinovaná s pastelem a akvarelem,
33x24 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1984,  
autor studoval na âVUT a UMPRUM v Praze 
u profesorÛ BlaÏíãka a Boudy, vynikající grafik 
a ilustrátor,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

277 �
Macoun, Gustav  * 1892 
Podhorská krajina s kameny 
(A landscape under mountain with stones)
olej na plátnû, 52x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, malífiství studoval u Václava Jansy, 
Al. Kalvody a Ant. Slavíãka, byl krajináfiem, 
sbíran˘ autor,    
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760  EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

278 �
Kopecká (Hoffstädterová), Îofie  * 1913 
PivoÀky ve váze 
(Peonies in a vase) 
tempera na kartonu, 56x41 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
studovala na praÏské AVU u profesorÛ 
Nowaka a Loukoty,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

279 �
Pulec, Franti‰ek * 1913
Portrét starce 
(A portrait of an old man)
olej na plátnû, 40x30 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu popis obrazu „Stafiec z Komofian“,
autor studoval na AVU v Praze u profesora
Nechleby, zab˘val se portrétní malbou, 
pozdûji krajináfiem,  
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

280 �
Miljan, Niko  * 1891 
Portrét renesanãního velmoÏe 
(A portrait of a renaissance nobleman)
olej na kartonu, ovál 44x32 cm, rámováno 
v dekorativním rámu, popis dole: „Die Leonardo 
da Vinci N. Milijan 1946“, chorvatsk˘ malífi,
studoval na AVU v Praze u profesorÛ Bukovace 
a Preislera, vystavoval v Praze, ve Vídni 
a v Bûlehradû,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
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267 �
Zimmermann, Albert August (1808-1888) 
Potok v Alpách 
(A stream in Alpes)
olej na plátnû, 79x110 cm, rámováno 
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, 
autor byl znám˘ rakousk˘ malífi zobrazující
romantickou krajinu,
vyvolávací cena: 70 000 CZK (2800 EUR)
odhad: 120 000 aÏ 150 000 CZK

268 �
Augusta, Jaroslav  * 1878
Horská krajina s fiekou 
(Mountain landscape with a river) 
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, autor studoval na praÏské
akademii u profesora Pirnera, studijní pobyt 
v Mnichovû a ve Vídni, rád maloval slovenskou
krajinu, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

269 �
Hradeãn˘, Bohumil  * 1876
Domy u cesty 
(Houses by a road)
olej na kartonu, 34x49 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na akademii 
v Karlsruhe, pÛsobil ve Vídni a v Praze, 
malífi krajináfi, jeho obrazy b˘valy zobrazovány 
i na pohlednicích, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240  EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

270 �
Edl, J. 
Pohled na Malou Stranu s chrámem 
svatého Mikulá‰e 
(A view of the Small Side with the church 
of  St. Nicolas) 
olej na kartonu, 43x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, ãesk˘ malífi 1. poloviny 20. století, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
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281 �
Molnár, Karel  * 1903
Stojící nahá dívka 
(A standing nude female) 
olej na plátnû, 90x60 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu popis „Dívka v pafiíÏském
ateliéru“, datováno 1937, narozen na Slovensku,
studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského,
studijní pobyty v PafiíÏi, st˘kal se s malífiem
Franti‰kem Kupkou, za 2. svûtové války 
v ãeskoslovenské legii v Anglii,    
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

282 �
Molnár, Karel  * 1903
Stromy s lesní tÛní 
(Trees with a forest pond) 
olej na plátnû, 50x60 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, narozen na Slovensku,
studoval na AVU v Praze u profesora 
Obrovského, studijní pobyty v PafiíÏi, 
st˘kal se s malífiem Franti‰kem Kupkou, 
za 2. svûtové války v ãeskoslovenské 
legii v Anglii,    
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

283 �
Maran, S. G. * 1886
Stromy v horách 
(Trees in mountains) 
olej na kartonu, 46x65 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vpravo dole, 
autor byl pfiedev‰ím krajináfiem, 
zobrazoval praÏské motivy, vytváfiel grafiky,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

284 �
Jelínek, Josef (1871-1945)
Pohled na vesnici s kostelem 
v zimû 
(A view of a village with a church 
in winter) 
olej na kartonu, 50x67 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1921, 
autor studoval na praÏské AVU 
u profesora Pirnera, ve studiu pokraãoval 
v Bruselu a v PafiíÏi, malífi krajináfi, 
v˘znamn˘ ãlen S.V.U. Mánes,    
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

285 �
Proseã, F. 
Domy u jezera 
(Houses by a lake) 
olej na plátnû, 40x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930, ãesk˘ malífi 
zobrazující jugoslávskou krajinu,    
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

286 �
Mandel, Jura ml.  * 1923
Mofie pfied boufií 
(A sea before a storm)
olej na plátnû, 65x121 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malífi krajináfi a figuralista ze známé
malífiské rodiny, maloval Orlické hory, 
studijní cesty do Jugoslávie,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

287 �
Lubojack˘, Josef  *1887   
Záti‰í s jablky v ko‰íku 
(A still life with apples in a basket) 
olej na plátnû, 66x77 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor studoval architekturu 
v Brnû, potom AVU v Praze u profesora Pirnera,
malífi krajin a záti‰í,  
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

288 �
Savinio
âesání jablek 
(Picking of apples)
olej na plátnû, 64x90 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, pravdûpodobnû 
severní Itálie, 2. polovina 19. století,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

289 �
·krabánek, Franti‰ek  * 1901
Pohled na podhÛfií 
(A view of highlands) 
olej na kartonu, 38x52 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na krajináfiské
‰kole profesora Engelmüllera, rád maloval rodnou
âeskomoravskou vysoãinu,  
vyvolávací cena: 4800 CZK (192 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

290 �
Kelnner, ·ebastián  * 1895
PÛlpostava nahé dívky 
(A half figure of a nude female)
pastel na papífie, 59x43 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vpravo dole, vzadu popis,
datováno 1928, autor studoval na akademii
v˘tvarn˘ch umûní ve Vídni a v Praze, 
byl pfiedev‰ím portrétistou a figuralistou,    
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

291 �
·etelík, Jaroslav (1881-1955)
Pohled na Prahu od Letohrádku 
královny Anny 
(A view of Prague from the Summer house 
of the queen Anne) 
akvarel, 28x42 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, datováno 1926, 
autor studoval u profesora Engelmüllera, 
potom na UPRUM a na AVU v Praze, 
studijní pobyty v PafiíÏi a Itálii, byl krajináfiem, 
rád zobrazoval veduty mûst, zvlá‰tû Prahy, 
byl vynikajícím akvarelistou, jeho díla 
ve své dobû velice oblíbená, ãasto zobrazována 
na pohlednicích a v umûleck˘ch ãasopisech,  
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

292
Toman, Karel  * 1888 
Stromy u rybníka 
(Trees by a pond)
akvarel na papífie, 42x56 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole, 
autor byl znám˘m krajináfiem, 
s oblibou pouÏíval techniku akvarelÛ, 
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
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293 �
Urbanová, Markéta  * 1978
·vestky 
(Plums)
akryl na kartonu, 34x39 cm, 
rámováno, autorka studovala na AVU 
u profesora ZdeÀka Berana, souãasná mladá 
malífika dokonale zvládající klasickou 
malbu, nesignováno, obraz  pfiímo 
od autorky,  
vyvolávací cena: 9900 CZK (396 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

294 �
Mandel, Jura ml.  * 1923
Chlapec sbírající ka‰tany 
(A boy picking chestnuts)
olej na plátnû, 81x101 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU u profesora Obrovského, 
malífi krajináfi a figuralista ze známé 
malífiské rodiny, maloval Orlické hory, 
studijní cesty do Jugoslávie,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

295 �
Mandel, Jura ml.  * 1923
Dáma sedící v kfiesle 
(A lady sitting in an armchair)
olej na plátnû, 81x101 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU u profesora Obrovského, 
malífi krajináfi a figuralista ze známé 
malífiské rodiny, maloval Orlické hory, 
studijní cesty do Jugoslávie,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

296 �
Reiter, Gustav
Pohled na Hradãany 
(A view of the Prague Castle) 
olej na plátnû, 74x97 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1936, 
autor byl znám˘m krajináfiem 20. a 30. let 
20. století, velmi rozsáhlé dílo s rozliãnou kvalitou, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

297 �
Schovánek, Emil (1885-1947)
Chalupy u skal 
(Cottages by rocks) 
olej na plátnû, 46x58 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1944, 
autor studoval na praÏské AVU u profesorÛ
Bukovace a Hynaise, byl figuralistou, ale maloval 
téÏ krajiny, zejména âesk˘ ráj a mofie v Jugoslávii,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400  EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

298 �
Bernhart, Rudolf  * 1895
¤íãka s v˘hledem na hrad Trosky 
(A small river with a view of the castle Trosky) 
olej na plátnû, 78x114 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor studoval 
na praÏské AVU, pokraãoval ve Var‰avû, 
malífi krajináfi, ãasto maloval âesk˘ ráj,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

299 �
Snop, Jan
Záti‰í se pstruhy 
(A still life with trouts)
olej na plátnû, 61x91 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1976, 
ãesk˘ malífi poloviny 20. století,    
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

300 �
·táfl, Otakar (1884-1945)
Horské jezero 
(Mountain lake)
akvarel na papífie, 49x59 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, popis „NiÏné Wahlenbergovo
pleso“, autor studoval na krajináfiské ‰kole profesora
Engelmüllera a na UMPRUM v Praze, malífi
krajináfi a grafik, vynikal v technice akvarelÛ,
vytvofiil 120 akvarelÛ z Vysok˘ch Tater,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK 

301 �
Hovorková, Olga  * 1873 
Sklízení sena 
(A harvest of hay) 
olej na plátnû, 47x48 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, datováno 1938, 
autorka studovala na praÏské a mnichovské
akademii, malífika Ïánrov˘ch obrazÛ, její díla
reprodukována napfi. v ãasopisu „Svûtozor“, 
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK 

302 �
BlaÏek, Josef Tomá‰  * 1884
Babka s trakafiem 
(An old woman with wheelbarrow)
olej na kartonu, 70x49 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1919, 
autor studoval na UMPRUM u profesora Preislera 
a Hofbauera a na AVU u profesora Pirnera, 
byl pfiedev‰ím figuralistou, 
zobrazoval Ïánrové v˘jevy, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

303 �
Hosperger, Emanuel  * 1891
Mofie se skalami a racky 
(A sea with rocks and sea-gulls) 
olej na dfievû, 36x43 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, autor studoval na akademii 
v Mnichovû, ovlivnûn Bene‰em Knüpferem, 
maloval pfiedev‰ím mofie,   
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

304 �
·tika, Jaroslav (1906-1940)
Sedící polonahá dívka v kroji  
(A sitting half nude female in a national
costume) 
kolorovaná kresba, 40x51 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vpravo dole, autor studoval 
na AVU u profesora Obrovského, 
zab˘val se uÏitkovou grafikou, plakáty, 
vytváfiel satirické kresby, jeho hlavním oborem 
byla erotická kresba, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

305 �
Svolinsk˘, Karel  * 1896
Kohout na kvûtinách 
(A cock on flowers)
akvarel na papífie, 26x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1948, autor studoval na UMPRUM u profesorÛ
Kafky a Kysely, malífi, grafik, ilustrátor a sochafi, 
v roce 1925 získal cenu Grand Prix na svûtové
v˘stavû v PafiíÏi,   
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

306 �
Hosperger, Emanuel  * 1891
Mofie se skalami 
(A sea with rocks)
olej na plátnû, 44x122 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor studoval na akademii 
v Mnichovû, ovlivnûn Bene‰em Knüpferem, 
maloval pfiedev‰ím mofie,   
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
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307 �
Minafiík, Jan B. (1862-1937)
Pohled na hrad 
(A view of a castle)
olej na malífiském kartonu, 28x38 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval na praÏské AVU u profesora 
Mafiáka, malífi krajináfi, pfiítel Antonína Slavíãka, 
rád zobrazoval praÏské motivy a veduty mûst, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

308 �
·tolovsk˘, Josef (1879-1936) 
Kamenolom  
(Stones quarry)
olej na kartonu, 39x50 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor studoval 
na praÏské AVU, jeden z nejmlad‰ích 
ÏákÛ profesora Julia Mafiáka, studijní pobyt 
v Mnichovû, rád zobrazoval prostfiedí strojÛ, 
dolÛ a tovární architekturu, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

309 �
Slavíãek, Jan  * 1900
Oravsk˘ hrad 
(The Orava castle in Czech Republic)
ãernobíl˘ akvarel, 45x62 cm, 
rámováno pod sklem, signováno 
vlevo dole, syn Antonína Slavíãka, 
studoval na AVU v Praze u profesorÛ Preislera,
Nechleby, ·vabinského a Nejedlého, 
studijní cesty do Francie a Itálie, 
maloval krajiny a záti‰í,   
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

310 �
·ulc, Karel  * 1875
Pohled na Hradãany od „Nového svûta“ 
(A view of the Prague Castle 
from the street „New world“) 
akvarel, 37x51 cm, rámováno pod sklem 
v dekorativním rámu, paspartováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1937, 
autor maloval staropraÏské motivy, 
ãasto pouÏíval techniku akvarelu, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

311 �
Augusta, Jaroslav  * 1878
Horské údolí 
(A mountain valley) 
olej na kartonu, 49x74 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na praÏské
akademii u profesora Pirnera, studijní pobyt 
v Mnichovû a ve Vídni, rád maloval 
slovenskou krajinu, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

312 �
Naske, Franti‰ek Xaver  * 1884
Portrét dívky se zelen˘ma oãima 
(A portrait of a young woman with green eyes) 
olej na dfievû, 38x31 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, studium na praÏské AVU 
u profesorÛ Roubalíka a Schwaigera, studijní cesty
do Nûmecka, Holandska, Belgie, v Lond˘nû
studoval portréty 18. století, malífi figuralista,
zobrazoval dívãí postavy, 
manÏel hereãky RÛÏeny Naskové,  
vyvolávací cena: 10 500 CZK (420 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

313 �
Popelka, Vojtûch Hynek  * 1888 
Dvû oveãky 
(Two sheep) 
olej na plátnû, 43x59 cm, rámováno v fiezaném
rámu, signováno vpravo dole pod rámem, 
autor byl Ïákem praÏské UMPRUM 
a AVU u profesora Schwaigera, maloval pfiírodu,
vytvofiil ilustrace pro BrehmÛv Ïivot zvífiat,   
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

314 �
Mezerová –Winterová, Julie * 1893
SnûÏenky ve váze 
(Snowdrops in a vase) 
olej na plátnû, 23x19 cm, rámováno, 
pod sklem, signováno vpravo dole, vzadu vûnování:
„Paní Ho‰tové na památku J.W. Mezerová, Vánoce
1959“, autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzsk˘ch salonech, proslavila se
hlavnû sv˘mi kvûtinov˘mi záti‰ími, ovlivnûna
Václavem ·pálou,  
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

315 �
Passerová, Marie  * 1903  
Bílé Labe v Krkono‰ích 
(The river White Labe in the Giant 
Mountains in Bohemia)
olej na dfievû, 23x32 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, 
autorka byla vynikající krajináfikou 
a ilustrátorkou, ovlivnûna Ïáky 
Mafiákovy ‰koly,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

316 �
Holeãek, Jaroslav  * 1902
Louka u lesa 
(A meadow by a forest) 
akvarel, 21x25 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vpravo dole, 
autor studoval na UMPRUM v Praze, 
byl krajináfiem, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

317 �
Sochor
Cesta v zimû 
(A road in winter)
olej na plátnû, 32x45 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1942, 
ãesk˘ krajináfi poloviny 20. století, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

308

309

316

317



40

318 �
Hosperger, Emanuel  * 1891
Mofie se skalami a rÛÏov˘mi mraky 
(A sea with rocks and rose clouds) 
olej na dfievû, 26x33 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor studoval 
na akademii v Mnichovû, 
ovlivnûn Bene‰em Knüpferem, 
maloval pfiedev‰ím mofie,   
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

319 �
Toman, Karel  * 1888 
Mofiské pobfieÏí s loìkami a domkem 
(A sea coast with boats and small house)
akvarel na papífie, 32x47 cm, 

rámováno pod sklem, paspartováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1933, 
popis vlevo dole: „Varna u âerného mofie“, 
autor byl znám˘m krajináfiem, 
s oblibou pouÏíval techniku akvarelÛ, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

320 �
Molitor, Ota  * 1889
Dvû dívky u potoka 
(Two females by a stream) 
olej na dfievû, 60x48 cm, rámováno,  
signováno vlevo dole, autor narozen˘ 
v Kyjovû, studoval na UMPRUM a AVU 
u profesora Îení‰ka, studijní pobyty 
v PafiíÏi a na Balkánû, rád zobrazoval 
moravsk˘ folklór, byl pfiedev‰ím figuralistou,
jeho díla zobrazována v ãasopisu „Zlatá Praha“,  
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

321 �
Hirsch, Jan  * 1881
Záti‰í s jablky 
(A still life with apples) 
olej na malífiském kartonu, 36x47 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole, 
Ïák UMPRUM v Praze, pÛsobil ve Vídni, 
·v˘carsku, Polsku, malífi podobizen, 
krajin a záti‰í, vytvofiil mimo jiné freskovou 
v˘zdobu pro ‰ermífisk˘ sál ve Vídni, 
portrétoval T.G. Masaryka,   
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

322 �
Kozák, Václav  * 1889
Domy na Starém Mûstû v Praze 
(Houses in the Old Town in Prague)
olej na kartonu, 42x49 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na malífiské ‰kole Ferdinanda Engelmüllera, 
rád zobrazoval starou Prahu, vystavoval 
v Praze i ve Vídni, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

323 �
Václavík, Rudolf  * 1898
Benátsk˘ záliv 
(A Venetian bay) 
olej na plátnû, 79x98 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval na vídeÀské akademii, 
maloval veduty mûst,
vyvolávací cena: 12 000 CZ (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

324 �
Kunc, Jaromír  * 1900 
Vesniãka se stromy 
(A small village with trees)
olej na malífiském kartonu, 42x52 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval u profesorÛ Engelmüllera 
a Adolfa Liebschera, pracoval 
v ateliéru malífie Václava Souãka, 
malífi krajináfi,   
vyvolávací cena: 6200 CZK (248 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

325 �
Anonym
Madona s dítûtem 
(A Holly Mother with her child) 
olej na plátnû, 101x70 cm, rámováno 
v pÛvodním barokním dekorativním rámu,
datováno 1683, rakouská barokní malba 
zobrazující Pannu Marii jako ochránkyni 
obléhané Vídnû Turky v roce 1683, 
obraz vychází z byzantského pojetí, 
Madona drÏí svitek objasÀující historii obrazu,
znaleck˘ posudek, nad hlavou Madony popis 
v latinû: „Královna nebes, plesejte aleluja“,  
v fiízení -pravdûpodobnû kulturní památka,
vyvolávací cena: 70 000 CZK (2800 EUR)
odhad: 80 000 aÏ 100 000 CZK

326 �
Anonym 
Svat˘ Jan Evangelista 
(Saint John Evangelist) 
olej na plátnû, 115x83 cm, 
rámováno, ãeská barokní malba, 
vyobrazení sv. Jana s atributy: orlem, 
pohárem a hadem, vpravo nahofie JeÏí‰ovo srdce,
popis v latinû : „BÛh je milostiv˘ 
a tady pfieb˘vá sv. Jan, kapitola 1, 
ver‰ 16“, kvalitní malba vrcholného baroka
naznaãuje okruh Petra Brandla, 
znaleck˘ posudek, - pravdûpodobnû kulturní
památka v fiízení   
vyvolávací cena: 90 000 CZK (3600 EUR)
odhad: 100 000 aÏ 120 000 CZK

327 �
Anonym
Potok v lese 
(A stream in a forest)
olej na plátnû, 72x97 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, pravdûpodobnû Beqreit,
stfiedoevropsk˘ malífi 1. tfietiny 20. století,  
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

328 �
Anonym
Miniaturní záti‰í s ovocem 
(A miniature still life with fruits) 
olej na kartonu, kruh prÛmûr 8 cm, 
rámováno pod sklem v ãerném rámeãku,
pravdûpodobnû âechy, 2. polovina 19. století,  
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

329 �
Novák, Karel  * 1902
âertovka v Praze 
(The river canal âertovka in Prague)
olej na kartonu, 61x49 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, autor studoval 
na UMPRUM v Praze u profesora V. H. Brunnera,   
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

330 �
Pistorius, Jan Ferdinand  * 1899
Voják s koÀmi a vlajkou âerveného kfiíÏe 
(A soldier with horses and a flag 
of the Red Cross)  
olej na dfievû, 38x49 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1958, 
autor studoval u profesora Engelmüllera 
v Praze, byl krajináfiem i figuralistou, 
na Slovensku maloval váleãné v˘jevy,    
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

331 �
Walter, âenûk (Vincenc)  * 1903
Továrna 
(A factory)
olej na malífiském kartonu, 41x48 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval na UMPRUM v Praze 
u profesora Hofbauera,  
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
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332 �
Kunc, Jaromír  * 1900 
Rodinn˘ domek 
(A family house)
akvarel, 28x39 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, datováno 1964, 
autor studoval u profesorÛ Engelmüllera 
a Adolfa Liebschera, pracoval v ateliéru 
malífie Václava Souãka, malífi krajináfi,   
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

333 �
Molitor, Ota *  1889 - pfiipsáno
Dívka s kvûtinami ve vlasech 
(A female with flowers in her hair) 
olej na malífiském kartonu, ovál 57x47 cm,
rámováno v paspartû, signováno vpravo 
uprostfied iniciálami, datováno 1920, 
autor narozen˘ v Kyjovû, studoval na UMPRUM 
a AVU u profesora Îení‰ka, studijní pobyty 
v PafiíÏi a na Balkánû, rád zobrazoval 
moravsk˘ folklór, byl pfiedev‰ím figuralistou, 
jeho díla zobrazována v ãasopisu „Zlatá Praha“,  
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

334 �
Nemastil, Zdenûk (1879-1942) 
Chalupy v zimû 
(Cottages in winter)
olej na kartonu, 33x48 cm, 
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
znaãeno ‰títkem na rámu, 
malífi krajináfi, rád zobrazoval Po‰umaví, 
vyvolávací cena: 5800 CZK (232 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

335 �
S˘kora, F. 
Dívka v klobouku krotící konû 
(A female in a hat taming a horse) 
olej na plátnû, 97x71 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, styl a námût malby ukazuje 
na okruh malífie Gustava S˘kory * 1899, 
kter˘ pob˘val v letech 1922-1929 v Argentinû,  
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1280  EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

336 �
Hölperl, Anton (1820-1888)
Holãiãka s ko‰íkem kvûtin 
(A girl with a basket of flowers) 
olej na plátnû, 150x110 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1880,
monumentální obraz v Ïivotní velikosti, 
veden˘ rakousk˘ autor, kter˘ 
byl pfiedev‰ím figuralistou,  
vyvolávací cena: 69 000 CZK (2760 EUR)
odhad: 69 000 aÏ 80 000 CZK

337 �
Popelka, Vojtûch Hynek  * 1888 
Dívka v kroji 
(A female in a national costume) 
olej na plátnû, 96x63 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, datováno 1931,
Ïák praÏské UMPRUM a AVU u profesora
Schwaigera, maloval pfiírodu, vytvofiil ilustrace 
pro BrehmÛv Ïivot zvífiat,   
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

338 �
Röhling, Vladislav  * 1888 
Tfii chalupy 
(Three cottages) 
olej na dfievû, 23x15 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, autor studoval 
na UMPRUM a na AVU u profesora Îení‰ka, 
byl pfiedev‰ím krajináfiem a pozdûji se specializoval
na grafiku, vytváfiel barevné lepty staré Prahy,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

339 �
Medek, Jan  * 1874
Záti‰í s kvûtinami 
(A still life with flowers)
olej na plátnû, 58x79 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, 
autor byl pfiedev‰ím krajináfiem,  
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
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340 �
Anonym
Romantická krajina s hradem, 
jezerem a mÛstkem 
(A romantic landscape with a castle, 
a lake and a small bridge) 
olej na plátnû, 24x31 cm, rámováno, 
rakousk˘ malífi 1. poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 24 000 CZK (960 EUR)
odhad: 26 000 aÏ 32 000 CZK

341 �
Îivn˘, Vincenc  * 1899
Chlapec s pí‰Èalkou a koãkou 
(A boy with a whistle and a cat)
olej na plátnû, 101x 66 cm, rámováno,  
signováno vpravo dole, datováno 1931, 
mírnû po‰kozeno, autor studoval na praÏské 
AVU u profesora Obrovského, byl figuralistou,
zobrazoval Ïánrové v˘jevy, 
ãasto s vojenskou tématikou,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK 

342 �
Janeãek-Pardubsk˘, Alois  * 1894   
Horská krajina na jafie 
(A mountain landscape in spring) 
pastel, 23x30 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, autor studoval malífiství 
u profesora Schumanna v Mnichovû, byl krajináfiem,  
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

343 �
Greu, J. B. 
PÛlpostava dívky drÏící jehÀátko 
(A half figure of a female holding a lamb)  
pastel, ovál 56x48 cm, rámováno pod sklem 
v rokokovém rámu, signováno vpravo dole,
pravdûpodobnû Francie po roce 1860,   
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

344 �
Dokoupilová, J. 
Domy v mûsteãku 
(Houses in a small town)
olej na plátnû, 49x67 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vlevo dole, po‰kozeno krakeláÏí, 
ãeská malífika, 1. polovina 20. století, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

345 �
Sedláãek, Vojtûch  * 1892 
Îeny sbírající brambory 
(Women picking potatoes)
kva‰ na papífie, 20x27 cm, 
rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, 
autor studoval na praÏské AVU 
u profesorÛ ·vabinského a Preislera, 
malífi a grafik zobrazující venkovskou krajinu,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

346 �
JiráÀ, R.
Kubistické záti‰í 
(A cubistic still life)
olej na sololitu, 67x52 cm, rámováno 
ve starém rámu, signováno vpravo dole, 
datováno 2009, souãasn˘ ãesk˘ malífi,  
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

347 �
Bílek, Franti‰ek
Mofie 
(A sea) 
pastel, 41x57 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, datováno 1962, 
ãesk˘ malífi poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

348 �
Tutt, Alfred
Velká tfiístûÏÀová plachetnice 
na rozboufieném mofii 
(A big sailing-boat on a stormy sea) 
olej na plátnû, 59x39 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vlevo dole, západoevropsk˘ malífi
1. poloviny 20. století,  
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK

349 �
Anonym
Stojící dÛstojník 
(A standing officer) 
akvarel na papífie, 21x15 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole neãitelnû,
ãesk˘ malífi 1. poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
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350 �
Navrátil, Josef (1798-1865) 
Romantická krajina s oveãkami a koÀmi 
(A romantic landscape with sheep and horses)
tempera na kartonu, 21x25 cm, rámováno 
pod sklem, signováno vlevo dole, mírnû po‰kozeno,
Navrátil studoval na AVU v Praze, byl pfiedev‰ím
krajináfiem, námûty ãerpal pfiedev‰ím ve ·v˘carsku,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

351 �
Navrátil, Josef (1798-1865) 
Romantická krajina s ovãákem a oveãkami 
(A romantic landscape with a shepherd 
and sheep)
tempera na kartonu, 20x25 cm, 
adjustováno pod sklem v dekorativním rámu,
signováno vlevo dole, Navrátil studoval 
na AVU v Praze, byl pfiedev‰ím krajináfiem, 
námûty ãerpal pfiedev‰ím ve ·v˘carsku, 
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

352 �
Isabey
Stojící Napoleon 
(A standing Napoleon)
barevná litografie, 24x17 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole na desce, jméno autora nahofie
uprostfied, dole popis ve francouz‰tinû: 
„Bonaparte Premier Consul“, Isabey byl
nejslavnûj‰ím francouzsk˘m miniaturistou pfielomu
18. a 19. století, grafika podle jeho pfiedlohy 
po roce 1850,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

353 �
Anonym
Stojící dáma v bíl˘ch ‰atech 
(A standing lady in a white dress) 
akvarel na papífie, ovál 23x18 cm, rámováno 
v dekorativním rámu pod sklem, âechy, kolem
poloviny 19. století, biedermeierovsk˘ styl,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

354 �
Bekel, Josef (1806-1865)
Sedící stará dáma 
(A sitting old lady) 
ruãnû kolorovaná litografie, ovál 28x23 cm,
rámováno pod sklem paspartováno, druhorokokov˘
rám, signováno, malífiská dílna Bekel a Rupp,
datováno 1838, Josef Bekel studoval na vídeÀské
akademii, vûnoval se malbû podobizen a miniatur,
zobrazoval v˘znamné osobnosti doby,    
vyvolávací cena: 8000 CZK (160 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

355 �
Fischer, L. 
ManÏelsk˘ pár 
(A couple) 
akvarel na papífie, 36x28 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole, âechy, datováno 1846,
biedermeierovsk˘ styl,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 00 aÏ 12 000 CZK

356 �
Seinler,  A.  
Miniatura sedící dívky v modrobíl˘ch ‰atech
(Miniature of a sitting female 
in a blue-white dress)
kva‰ na slonové kosti, ovál 11x8 cm, rámováno 
pod sklem, pasparta z ofiechového dfieva, 
signováno, datováno 1844, biedermeierovsk˘ styl, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

357 �
Anonym
Miniatura dívky a muÏe 
v kovovém rámeãku 
(A miniature of a female and a man 
in a metal frame) 
kva‰ na slonovinû, rozmûr obou 3x3,5 cm,
rámováno pod sklem v nepÛvodním 
secesním mosazném rámeãku plasticky 
zdobeném ka‰tany,  miniatury 
v biedermeierovském stylu,  
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

358 �
Navrátil, Josef (1798-1865) – pfiipsáno
Romantická krajina s chlapeãkem, 
holãiãkou a kozou
(A romantic landscape with a boy, 
a girl and a goat)
tempera na kartonu, 19x23 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 
Navrátil studoval na AVU v Praze, 
byl pfiedev‰ím krajináfiem, 
námûty ãerpal pfiedev‰ím ve ·v˘carsku,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

359 �
Anonym 
Miniatura dámy s kfiíÏkem na krku 
(A miniature of a lady with a cross 
on her neck) 
kva‰ na papífie, 10x7 cm, 
rámováno pod sklem, 
ãesk˘ malífi 1. poloviny 19. století, 
biedermeierovsk˘ styl,  
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

360 �
Anonym 
Sedící dáma v modr˘ch ‰atech 
(A sitting lady in a blue dress) 
olej na plátnû, 25x18 cm, rámováno, 
ãesk˘ malífi 1. poloviny 19. století, 
biedermeierovsk˘ styl,  
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
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361 �
Pelikán, Julius  * 1887
Dvû plakety na dfievûn˘ch deskách 
s vyobrazením dvou ãesk˘ch prezidentÛ 
(Two plaques on a wooden boards 
with two Czech presidents)
plaketa s portrétem T.G. Masaryka, 
bílá kovová kompozice na ãerném dfievû, 
signováno v kovu, v˘‰ka 25 cm, 
rozmûr desky 32x21,5 cm, 
dole kovov˘ ‰títek s popisem: 
„President Dr. T.G“, krouÏek na zavû‰ení,
plaketa s portrétem Eduarda Bene‰e, 
bílá kovová kompozice na ãerném dfievû, 
signováno v kovu, v˘‰ka 25 cm, 
rozmûr desky 32x21,5 cm, krouÏek 
na zavû‰ení, autor studoval na AVU 
v Praze u profesora Myslbeka, 
vytváfiel monumentální pomníky 
a sochy v˘znamn˘ch osobností,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

362 �
Domisse, J. 
Art decová busta dívky na ãerném 
mramorovém podstavci 
(An Art Deco bust of a female 
on a stand of a black marble) 
patinovaná pálená hlína na ãerném 
bíle Ïilkovaném kulatém podstavci, 
celková v˘‰ka 28 cm, signováno ve hmotû, 
Belgie 20.-30. léta 20. století, 
styl pfiipomíná ãeského sochafie 
Jaroslava Horejce,  
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

363 �
Heussers, H.
Bronzová busta dívky 
(A bronze bust of a female)
bronz na hnûdém mramorovém 
podstavci ve tvaru kostky, 
v˘‰ka bronzu 42 cm, signováno vzadu 
ve hmotû, v pfiedu plaketa s hrajícími 
si dívkami, obliãej a úães ve stylu idolÛ 
30. let 20. století, pravdûpodobnû Francie,   
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

364 �
Levy Ch. 
Kovová postava muÏe stojícího 
u kormidla 
(A metal figure of a man standing behind 
a steering wheel) 
hnûdû patinovan˘ bíl˘ kov (zinkocín), 
v˘‰ka 64 cm, signováno v kovu, 
otoãné kormidlo, kvalitní zpracování, 
Francie, pfielom 19. a 20. století, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

365 �
Anonym
Rytífi v brnûní na koni 
(Knight in armor on a horse)
patinovan˘ bronz, v˘‰ka 26 cm, 
pravdûpodobnû Rakousko-Uhersko, 
2. polovina 19. století, 
rytífi rozmachující se k úderu,
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
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366 �
Anonym
Klanící se loutnista 
(A bowing lute player) 
bronz na dfievûném podstavci, 
celková v˘‰ka 17,5 cm, 
stfiíbfieno, zlaceno, pravdûpodobnû Rakousko,
pfielom 19. a 20. století, 
zhotoveno ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, 
mírnû po‰kozeno,  
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

367 �
Kossowski 
Stojící dívka drÏící klobouk 
a kvûtiny 
(A standing female holding 
a hat and flowers)
zinkocín na dfievûném podstavci, 
celková v˘‰ka 43 cm, 
Francie 2. polovina 19. století,  
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

368 �
Anonym
Malá plastika Ïehnajícího Boha 
(A small plastique of the blessing God) 
polychromované dfievo, reliéfní fiezba, 
urãeno k zavû‰ení, v˘‰ka 11 cm, 
zfiejmû figurka z betlému, 
âechy, pfielom 18. a 19. století, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

369 �
Anonym
Dfievûná so‰ka sv. Jana Nepomuckého 
(A wooden of St. John Nepomuck˘ 
small statue)
polychromovaná dfievofiezba, 
v˘‰ka 35 cm, Jan Nepomuck˘ drÏí 
v ruce ratolest a kfiíÏ, âechy, 
pravdûpodobnû 2. polovina 19. století, 
lidová fiezba, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

370 �
Anonym
Dvû so‰ky andûlÛ 
(Two figures of angels)
polychromovaná dfievofiezba, v˘‰ka obou 20 cm,
zfiejmû figurky z betlému, âechy, pfielom 18. 
a 19. století, po‰kozeno – andûlÛm chybí kfiídla,   
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
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371 �
Kodet, Jan  * 1910 
Plaketa s leÏící dívkou a konûm 
(A plaque with a laying female 
and a horse)
patinovaná sochafiská sádra, rozmûr 33x10 cm,
signováno vpravo nahofie, adjustováno 
na dfievûné desce, úprava pro zavû‰ení 
na zeì, autor studoval na UMPRUM 
v Praze u profesora ·paniela, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

372 �
Novotn˘, Albín  * 1909
Stojící taneãnice 
(A standing dancer) 
patinovaná sochafiská sádra, 
v˘‰ka 31 cm, signováno ve hmotû, autor studoval
sochafiství na AVU v Praze u profesorÛ ·paniela a
Kafky, grafiku u profesora ·imona,  
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

373 �
Horejc, Jaroslav  * 1886
Busta letce 
(A bust of a pilot) 
sochafiská sádra, v˘‰ka 21 cm, 
signováno ve hmotû, autor studoval 
na praÏské UMPRUM u profesora Suchardy, 
ãlen umûlecké skupiny Artûl, pozdûji 
sám profesorem na UMPRUM, 
byl sochafiem, ale pracoval téÏ se sklem, 
tvofiil pfiedev‰ím ve stylu art deco, 
patfií mezi nejÏádanûj‰í ãeské sochafie, 
uznávan˘ téÏ v zahraniãí,   
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

374 �
Anonym
Miniaturní dfievofiezba s postavou kleãícího Turka
(A small wooden engraving with a figure 
of a kneeling Turk)
hnûdé dfievo, pravdûpodobnû broskvová pecka, 
ovál 5x3,5 cm, rámováno v ãerném oválném
rámeãku, pravdûpodobnû âechy, kolem poloviny
19. století, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

375 �
Anonym
Miniaturní fiezba v paroÏí s poprsím dámy 
(A small engraving in a bone with the half 
figure of a lady) 
pravdûpodobnû jelení paroÏí, rozmûr fiezby 
4,6x6 cm, rámováno v ãerném obdélníkovém
rámeãku, pravdûpodobnû âechy, 
kolem poloviny 19. století, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

376 �
Monogramista M.S. 
Kleãící nahá dívka 
(A kneeling nude female)
pálená hlína, v˘‰ka 37 cm, znaãeno na soklu
iniciálami, dole oznaãení zemû pÛvodu: 
Made in Czechoslovakia, ãesk˘ sochafi poloviny 
20. století,  
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

377 �
Kodet, Emanuel Julian  * 1880 
Sedící nahá dívka 
(A sitting nude female) 
patinovaná sochafiská sádra, v˘‰ka 32 cm, 
signováno na podstavci, autor studoval na keramické
‰kole v Bechyni a na UMPRUM v Praze u profesora
Suchardy, autor byl sochafi, kter˘ rád modeloval
Ïenské akty,   
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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Předaukční výstava dražených předmětů proběhne ve dnech  22. 5. – 28. 5. 2010
v době od 10 do 18 hodin v Alma – antiques, Valentinská 7, Praha 1

Bližší informace:
+420 222 327 625, +420 224 813 991, +420 723 887 749

www.valentinum.cz
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