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

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
Výstava dražených předmětů uvedených v tomto katalogu
proběhne v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7,
ve dnech 29. 5. – 4. 6. 2011 vždy od 10:00 do 18:00 hod.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

Exhibition of works of art presented in this auction
catalogue will be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 29th May - 4th June 2011 every day
from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

I.

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

II.
III.

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

Aukce proběhne v neděli 5. 6. 2011 ve 14:00 hod. v budově
ALMA ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.

IV.

Auction will take place on Sunday 5th June at 2:00 p.m.
at ALMA ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

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

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
V.

GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
VI. MALBA (PAINTINGS)
VII. PLASTIKY, SKULPTURY (SCULPTURES, FIGURES)
PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

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

5. Účastník dražby se svou přítomností na
dražbě podřizuje podmínkám uvedeným
v dražebním řádu, který je obsažen
v tomto katalogu v plném znění.
6. Předměty, které byly určeny jako kulturní
památky nebo u kterých probíhá řízení
o takovémto určení jsou označeny
symbolem „ -p- “ a podléhají zvláštnímu
režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném
znění. Vývoz všech předmětů kulturní
hodnoty podléhá zvláštnímu režimu
podle zákona 71/1994 Sb., o prodeji
a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
v platném znění.
7. Při přepočtu korun na euro bylo
použito kurzu 1 EUR = 24 CZK.
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražební vyhláška o konání veřejné
dobrovolné dražby prováděné
společnou dražbou ve smyslu zákona
č. 26/2000 Sb. v platném znění.
1. Dražebník: Marek Mahler, Praha 1,
Valentinská 7, IČO: 40 66 84 79,
podnikající jako fyzická osoba, účastník
sdružení VALENTINUM aukční dům,
sdružení fyzických osob provádí dražbu
na návrh vlastníků předmětů dražby, a to
dne 5. 6. 2011 ve 14:00 hodin v ALMA
ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7.

2. Předměty dražby jsou označeny
a popsány, včetně uvedení výše
nejnižšího podání (vyvolávací ceny)
a odhadnuté ceny rovněž v katalogu
věcí určených pro dražbu. Jednotlivé
předměty budou draženy v pořadí
uvedeném v tomto katalogu.
3. Předměty dražby budou vyvolávány
jejich pořadovými čísly.
Výše minimálních příhozů jsou
stanoveny takto:
a) 100,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání méně než 2 000,- CZK;
b) 200,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 2 000,- Kč, ale méně
než
5 000,- CZK;
c) 500,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 5 000,- CZK,
ale méně než
10 000,- CZK;
d) 1 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 10 000,- CZK,
ale méně než 40 000,- CZK;
e) 2 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 40 000,- CZK,
ale méně než 100 000,- CZK;
f) 10 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 100 000,- CZK,
ale méně než 200 000,- Kč;
g) 20 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 200 000,- CZK,
ale méně než 400 000,- CZK;
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h) 50 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 400 000,- CZK,
ale méně než 1 000 000,- CZK;
i) 100 000,- CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 1 000 000,- CZK;
j) jakákoliv vyšší částka nabídnutá
některým z dražitelů.
O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.
	Podání účastníků dražby musí být
činěna v českém jazyce a české měně.
5.	
Prohlídka předmětů dražby se uskuteční
ve dnech 29. 5. – 4. 6. 2011 vždy
od 10:00 do 18:00 hodin v ALMA
ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7.
V průběhu prohlídky nejsou její účastníci
oprávněni jakýmkoli způsobem obrazově
zachycovat vystavené věci. Účastníci
prohlídky jsou rovněž povinni podřídit
se všem opatﬁením dražebníka přijatým
na ochranu vystavených věcí.
6.	Účastník dražby, který se dá v dražbě
zastupovat zástupcem na základě plné
moci je povinen složit dražebníkovi
dražební jistotu. Dražební jistota činí
30 % z nejnižšího podání každého
předmětu dražby, který chce takovýto
účastník dražby dražit. Dražební jistotu
lze složit v hotovosti v provozovně
dražebníka na shora uvedené adrese.
Dokladem o složení dražební jistoty je
potvrzení vydané dražebníkem.
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.

	Dražební jistotu lze složit i na účet
dražebníka vedený u České spořitelny
a.s., Praha 1, Rytířská 29, č.ú.:
1937782309/0800. Dokladem o složení
dražební jistoty je originál výpisu z účtu
banky účastníka dražby, ze kterého je
zřejmé,že částka odpovídající dražební
jistotě byla odepsána z účtu účastníka
dražby a převedena na označený účet
dražebníka.
	Jestliže účastník dražby předmět dražby
nevydražil, vrátí mu dražebník složenou
dražební jistotu nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne konání
dražby, a to na účet, ze kterého byla
dražební jistota poukázána, nebo na
jiný účet označený účastníkem dražby.
7.	V průběhu přestávek mezi jednotlivými
koly dražby, která jsou označena
v katalogu věcí určených pro dražbu
a která dále oznámí licitátor, musí
vydražitel ihned zaplatit cenu věci
dosaženou vydražením, ke které mu byl
udělen příklep v bezprostředně
předcházejícím kole dražby. Ve stejné
lhůtě musí vydražitel dále zaplatit
náklady spojené s předáním předmětu
dražby, které činí 12% z ceny dosažené
vydražením + DPH. Platba musí být
provedena v hotovosti.

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. T
 he price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 24 CZK.
AUCTION NOTICE
Auction notice of a public voluntary
auction organised as a common sale
as stated in act No. 26/2000 Sb.
1.	Auctioneer Marek Mahler, Praha 1,
Valentinska 7, ICO: 40 66 84 79, member
of the VALENTINUM asociation, auction
house, is proud to announce a public
voluntary auction as proposed by
the owners of the items auctioned.
The auction takes place in the ALMA
ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 7,
5th June 2011 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

8.	Vydraženou věc předá dražebník
vydražiteli ihned po zaplacení všech
plateb podle čl. 7. této dražební
vyhlášky. Vydražitel se může
s dražebníkem dohodnout na jiném
termínu vydání vydražené věci, který
nebude delší než pět pracovních dnů
ode dne konání dražby. V takovém
případě bude vydražená věc vydána ve
shora označeném sídle dražebníka proti
předložení dokladu o zaplacení.
9.	Účastník dražby se může dát v dražbě
zastupovat zástupcem na základû
písemné plné moci s úředně ověřeným
podpisem. Účastník dražby může za
svého zástupce tímto způsobem zvolit
i dražebníka. V plné moci musí
účastník dražby (zmocnitel) uvést
i věci, které má za něho zmocněnec
dražit a dále určit limit, do kterého za
něho má zmocněnec přihazovat, a to
pro každou věc zvlášť.
	Přijetí plné moci dražebníkem,
případně umožnění účasti na dražbě
jinému zmocněnci účastníka dražby,
je vázáno na složení dražební jistoty
účastníkem dražby podle čl. 6. této
dražební vyhlášky.
V Praze dne 8. 5. 2011
Marek Mahler

ranges between 5 000,- CZK and
10 000,- CZK;
d) 1 000,- Kč, when the set lowest bid
ranges between 10 000,- CZK and
40 000,- CZK;
e) 2 000,- Kč, when the set lowest bid
ranges between 40 000,- CZK and
100 000,- CZK;
f) 10 000,- CZK, when the set lowest
bid ranges between 100 000,- CZK
and 200 000,- CZK;
g) 20 000,- Kč, when the set lowest bid
ranges between 200 000,- CZK and
400 000,- CZK;
h) 50 000,- Kč, when the set lowest bid
ranges between 400 000,- CZK and
1 000 000,- CZK;
i) 100 000,- Kč when the set lowest
bid exceeds 1 000 000,- CZK;
h) and any higher value bid offered.
All bids must be made in the czech
language and in the czech currency.
4.	
All of items of auction will be exhibited
in ALMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 29th May 4th June 2011 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, 8th May 2011
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1N
Šest stříbrných lžiček
(Six small silver spoons)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
značeno iniciálami stříbrníka CK,
puncováno, Ag 750/1000, hmotnost 81,4 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

5N
Párová pseudobarokní křesla
(A pair of pseudobaroque armchairs)
Čechy, přelom 19. a 20. století, zdobeno
řezbou ve formě rokají a vegetativními dekory,
čalouněný sedák a opěrka, čalounění mírně
poškozeno, výška každého 122 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (583 EUR)
odhad: 20 000 až 24 000 CZK

7N
Černobílý gobelínek s dívkami
nesoucími velký džbán
(A black and white tapisery
with two girls bearing a big jug)
Belgie, tak zvaný bruselský gobelínek,
počátek 20. století, značeno vpravo dole:
D´apres (podle) E. Munier, iniciály výrobce NF,
rámováno pod sklem, paspartováno,
rozměr 11x7 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

1

2N
Fajfka vyrobená z mušle
(A pipe made from a shell)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století,
mosaz kombinovaná s mušlovinou, délka 8 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 480 až 600 CZK

7

5

2
3N
Kovová lopatka s kartáčem
(A metal dustpan with a brush)
pravděpodobně Čechy, 1. třetina 20. století,
alpaka, plasticky zdobeno vegetativním
dekorem, délka kartáče 30 cm,
vyvolávací cena: 450 CZK (19 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

8N
Černobílý gobelínek s milenci
na houpačce
(A black and white tapisery
with lovers on a swing)
Belgie, tak zvaný bruselský gobelínek,
počátek 20. století, značeno vpravo dole:
D´apres (podle) P. A. Cot, vlevo dole iniciály
výrobce NF, rámováno pod sklem,
rozměr 35x20 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 200 až 2500 CZK

6N
Dva cvičné kordy
(Two training swords)
pravděpodobně Anglie, 2. polovina
19. století, značeno na čepeli MA.C 5 R,
délka každého 109 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

8

6

9N
Cínový korbel
(A tin tankard)
Čechy, kolem poloviny 19. století, značeno
habsburskou orlicí, hladký tvar, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

3
4N
Stříbrná dětská lžička a naběračka v etuji
(Two silver child spoons in a box)
Německo, 1. třetina 20. století,
přepuncováno československým puncem,
Ag 835/1000, hmotnost 36,88 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

4
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4
10 N
Figurální petrolejka
(A figural petroleum lamp)
Francie, 2. polovina 19. století,
stojící dívka z kovu v ruce držící skleněnou
petrolejovou lampu, socha signovaná
v kovu: Bruchon, na štítku název sochy:
„Triomphe de l´Humanité“, výška 114 cm,
vyvolávací cena: 8900 CZK (371 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

14 N
Zrcadlo v dřevěném rámu
se zaoblenými rohy
(A mirror in a wooden frame
with a round corners)
Čechy, 1. třetina 20. století, rám plasticky
zdobený dekorem růží, rozměr 35x62 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

16 N
Černá intarzovaná krabice
s motivem dvou Japonek u řeky
(A black inlayed box with a decoration
of two Japanese females by a river)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, lakované
dřevo, malováno zlatem, intarzováno perletí
a slonovinou, uvnitř čalouněno, dvě patra,
zámeček, zamýšleno jako šperkovnice,
délka 30 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
17 N
Malé dřevěné oválné zrcadlo
plasticky zdobené květinami
(A small wooden oval mirror
with a plastic decoration of flowers)
Čechy, 1. třetina 20. století, zlaceno,
vnější rozměr rámu 46x36 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

14

10
11
Tlakoměr a teploměr
na vyřezávané dřevěné podložce
(Barometer and termometer
on an engraved wooden board)
Anglie, 20.-30. léta 20. století,
určeno k zavěšení na zeď,
funkční stav, délka 76 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

15 N
Lehký dřevěný stolek v
biedermeierovském stylu
(A light wooden small table
in the biedermeier style)
Čechy, 20. léta 20. století, druhý biedermeier,
tvrdé světlé dřevo, výška 76 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

17
18 N
Kovové letadlo v kruhu
na černém podstavci
(A metal plane in a circle
on a black stand)
Čechy, reklamní předmět leteckého výrobce
Letov, kolem poloviny 20. století,
bílý kov, podstavec lakované dřevo,
rozpětí letadla 31 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

12
Dřevěná intarzovaná krabička s klíčkem
(A wooden inlayed box with a key)
Čechy, 1. třetina 20. století, intarzie ve tvaru
růžice, trojúhelníků a pruhů, funkční zámek,
délka 27 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 690 CZK (29 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK
13 N
Mosazný kalamář se lví hlavou
(A brass inkstand with a lion´s head)
Francie, 80. léta 19. století, plasticky zdobeno
v pseudorenesančním duchu, dobrý stav,
uvnitř skleněné kalíšky na inkoust,
délka 32 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK

15

13

16

18
19 N
Plyšový ubrus s orientálním dekorem
(A plush table-cloth with an oriental
decoration)
pravděpodobně Čechy, počátek 20. století,
abstraktní orientální vzory na světle hnědém
podkladě, rozměr 140x190 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

5
20 N
Černý slunečník
(A black sunshade)
pravděpodobně Čechy,
přelom 19. a 20. století,
lakovaná dřevěná tyč s kovovou konstrukcí,
mosazná rukojeť, hedvábné stínidlo,
délka 94 cm, velmi dobrý stav,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 až 3000 CZK

22 N
Dřevěný vyřezávaný rám
v historizujícím stylu
(A wooden engraved frame
in a historical style)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
bohatě zdobeno řezbou, pseudorenesanční
a secesní motivy, vnější rozměr 91x126 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

22

20
21 N
Mosazný hmoždíř s paličkou
(A brass bowl with a hammer)
Čechy, 1. třetina 20. století,
vynikající stav, leštěno, výška
hmoždíře 13 cm, délka paličky 24 cm,
vyvolávací cena: 450 CZK (19 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

23 N
Stoleček s černou kulatou deskou
(A small table with a black round
board)
Čechy, 30.-40. léta 20. století,
funkcionalistický styl, kombinace
chromovaných trubek, černě lakovaného
dřeva a skla, celková výška 72 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

25 N
Motlitební knížka
(A prayers book)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
věnování z roku 1902, vazba plasticky zdobená
dekorem Panny Marie a anděla, mosazná
přezka, uvnitř svaté obrázky, rozměr 11x7,5
cm, velmi dobrý stav,
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK

25
26 N
Dřevěná deska s řezbou hlavy satyra
(A wooden board with an engraving
of a head of Satyr)
Čechy, 1. třetina 20. století, pseudorenesanční
styl, upraveno k zavěšení, rozměr 38x50 cm,
mírně poškozno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK

26

21

23

19

24 N
Dva dřevěné sloupy
s řezbou polonahým můžů
(Two wooden columns
with an engraving of half nude men)
Čechy, 1. třetina 20. století, pseudorenesanční
styl, kvalitní hluboká řezba,
světlé dřevo, výška 145 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 18 000 až 20 000 CZK

24

6
27 N
Alpakový tác s konvičkami a dózami
(An alpacca plate with pots and bowls)
Německo, WMF, 1. třetina 20. století,
stříbřená alpaka, plasticky zdobeno
květinovým dekorem v secesním duchu,
celkem 5 kusů, délka tácu 47 cm
vyvolávací cena: 14 000 CZK (583 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

27

28 N
Konvice z křišťálového skla s kovovou
montáží (A pot of crystal with a metal
monting)
Něměcko, 20.-30. léta 20. století,
kovová montáž z bílého kovu s uchem,
uvnitř konvice chladící skleněný válec,
výška 31 cm,
vyvolávací cena: 8900 CZK (371 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

30 N
Sofa z ohýbaného buku – Thonet
(A sofa of bend beech – Thonet)
Čechy, značeno Thonet,
přelom 19. a 20. století,
kostra ohýbaný buk,
čalouněná sedačka a opěradlo,
značeno dole, délka 121 cm, výška 75 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

34 N
Dřevěná lekárenská dóza
(A wooden chemistry bowl)
Čechy, konec 18. století, barokní styl,
malovaný nápis, částečně setřeno,
výška 14 cm,
vyvolávací cena: 5800 CZK (242 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK

31 N
Panenka s porcelánovou hlavou
a hnědo zrzavými vlasy
(A doll with a porcelain head
and brown red hair)
Německo, Armand Marseille,
počátek 20. století, kloubové tělo,
dřevěné končetiny, skleněné mrkací oči,
původní bílo růžové šaty, výška 61 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

34

32 N
Fajfka s hlavou muže v přilbě
(A pipe with a head of a man in a helm)
pravděpodobně Turecko, 1. třetina 20. století,
mořská pěna, hluboce řezáno,
náústek v barvě jantaru, vynikající stav,
délka 17 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

31

32
33 N
Kel z afrického prasete
s řezbou krokodýla
(A fang of African pig
with an egraving of a crocodile)
Afrika, pravděpodobně 20.-30. léta 20. století,
domorodá výzdoba, délka 25 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

28

33

29 N
Stříbrná pudřenka s trpaslíkem
(A silver powder case with a dwarf)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
obdélníkový tvar, ryto, zdobeno emailovou
malbou trpaslíka, zrcátko, funkční stav,
Ag 900/1000, hmotnost 66,55 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

29

30

7

II. SKLO
(GLASS)
35 N
Vysoká žlutá váza s červenými skvrnami
(A high yellow vase with red spots)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
dlouhé štíhlé hrdlo, výška 39,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK
36 N
Irizovaná zelená vázička
(An irisated green vase)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, počátek
20. století, secesní styl, dekor zelený papillon opál, plasticky tvarováno, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
37 N
Váza s dekorem leptaných stříbřených
květin (A vase with a decoration of etched
silver plated flowers)
Čechy, pravděpodobně Harrachov,
počátek 20. století, secesní styl, bílo fialové
sklo, plasticky tvarováno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 až 6500 CZK
38 N
Broušená mísa z modrého skla
(A cut bowl of a blue glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser,
kolem poloviny 20. století,
fasetový brus, značeno, průměr 21 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

45

46

39 N
Broušená váza z hnědého skla
(A cut vase of a brown glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser,
kolem poloviny 20. století,
fasetový brus, značeno,
výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2200 až 3000 CZK
40 N
Broušená váza z kouřového skla
(A cut vase of a smoke glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser,
kolem poloviny 20. století, fasetový brus,
atypický tvar, značeno, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK
41 N
Pohár z křišťálového skla s řezbou
nahé dívky jedoucí na kozlovi
(A beaker of a crystal glass with an
engraving of a female riding a goat)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
20.-30. léta 20. století,
noha fasetově broušená, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

42 N
Váza z křišťálového skla zdobená
africkými šelmami
(A vase of a crystal glass decorated
with African beasts)
Čechy, Železný Brod, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, leptáno, broušeno,
malováno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
43 N
Vysoká zelená irizovaná váza
(A high green irisated vase)
Čechy, Košťany u Teplic, Palme-König,
počátek 20. století, secesní styl, dlouhé úzké
hrdlo, opleteno sklěněnou nití, výška 48 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
44 N
Fasetově broušená hnědá váza
s oroplastikou
(A faset cut brown vase with oroplastic)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, po roce 1945,
kónický tvar, broušeno, leptáno, zlaceno,
značeno, oroplastika se známým námětem
amazonek, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (538 EUR)
odhadní cena: 14 000 až 18 000 CZK
45 N
Mísa z bleděmodrého skla zdobená
abstraktní malbou a leptáním
(A bowl of pale blue glass decorated
with an abstract painting and etching)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
20.-30. léta 20. století, styl art deco,
průměr mísy 21 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
46 N
Křišťálová váza s abstraktním dekorem
(A crystal vase with an abstract
decoration)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
20.-30. léta 20. století, styl art deco, broušeno,
leptáno, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhadní cena: 1600 až 2000 CZK
47 N
Křišťálová váza s hnědou lazurou
zdobená rytinami růží
(A crystal vase with a brown overlay
decorated with engravings of roses)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
20.-30. léta 20. století, fasetově broušeno,
lazurováno, ryto, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK

41

48 N
Fasetově broušená váza z fialového skla
(A faset cut vase of a violet glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, kolem poloviny
20. století, úzký zvonovitý tvar, značeno,
výška 26 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (354 EUR)
odhadní cena: 10 000 až 12 000 CZK
49 N
Váza z bleděmodrého skla
s broušenými vlnovkami
(A vase of pale blue glass with cut waves)
Čechy, Železný Brod, 30.-40. léta
20. století, značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

49

40

50 N
Číše červeně lazurovaná s řezbou tančící
dívky a hudebních nástrojů
(A glass red overlayed with an engraving
of dancing female and musician
instruments)
Čechy, kolem poloviny 19. století,
biedermeierovský styl, křištálové sklo, fasetově
broušeno, ryto, vzadu jméno majitelky:
„Antonia Barta“, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
51 N
Leptaná skleněná tabule s vegetativním
dekorem
(An etched sheet of glass with a floral
decoration)
Čechy, značeno J. Diviš, Vinohrady,
přelom 19. a 20. století, leptané,
malované sklo, rámováno v dřevěném rámu,
podloženo sklem, rozměr 126x50 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

51

8
52 N
Párové vitráže s abstraktním dekorem
(A pair of vitrails with an abstract
decoration)
Čechy, počátek 20. století,
geometrická secese, barevné sklo zalité v olovu,
malováno, rámováno v dřevěném rámečku,
podloženo sklem, rozměr každého
111x50 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
53 N
Flakonek na voňavky z mléčného skla
s barevnými pruhy
(A small parfume bottle of a milk glass
with coloured stripes)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
kovový uzávěr, délka 7,5 cm,
vyvolávací cena: 790 CZK (33 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

53
54 N
Fasetově broušený flakonek na voňavky
z rubínového skla
(A faset cut small parfume bottle
of a ruby glass)
Čechy, přelom 19. a 20. století, dvojité dno,
dva kovové uzávěry, určeno na dva druhy
parfémů, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 990 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

54
55 N
Křišťálová váza malovaná abstraktním
květinovým dekorem
(A crystal vase painted with abstract
flower decoration)
Čechy, pravděpodobně Kamenický Šenov,
styl art deco, černé kontury, malováno
transparentními emaily, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

58 N
Flakonek na voňavky z růžového skla
zdobený zlacením a malbou květin
(A small parfume bottle of a rose glass
decorated with gold and a painting
of flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, malba emaily,
kovový uzávěr s řetízkem, délka 8 cm,
vyvolávací cena: 990 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

62 N
Malá světle hnědá broušená váza
s oroplastikou
(A small pale brown cut vase
with oroplastic)
Čechy, Moser, 20.-30. léta 20. století, fasetově
broušeno, leptáno, zlaceno, námět oroplastiky
antické výjevy, značeno, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

58
59 N
Flakonek na voňavky ze zeleného skla
zdobený zlatými a bledě modrými pruhy
(A small parfume bottle of a green glass
decorated with gold and pale blue stripes)
pravděpodobně Itálie, Murano, přelom 19.
a 20. století, styl napodobující antické
egyptské lahvičky, barveno ve hmotě,
délka 5 cm,
vyvolávací cena: 990 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
60 N
Zeleno červená váza s bílými
okraji z hutního skla
(Green red vase with white edges
of heavy glass)
Československo, pravděpodobně Škrdlovice,
60.-80. léta 20. století, barveno ve hmotě,
laločnaté okraje, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
61 N
Červená váza s bažanty
(A red vase with pheasants)
Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30. léta
20. století, křišťálové vrstvené sklo,
broušeno, leptáno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

62

56 N
Broušená váza z hnědého mramorovaného
skla (A cut vase of brown marber glass)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, Riedel,
20.-30. léta 20. století, malachitové vrstvené
sklo ve stylu lithyalinu, válcovitý tvar, fasetově
broušeno, výška 24,5 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
57 N
Fialová váza z hutního skla s rytinou nahé
dívky (A violet vase of heavy glass with
an engraving of a nude female)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 60.-80. léta
20. století, alexandritové sklo měnící barvu:
fialové v denním a modré v umělém osvětlení,
signovaná řezba v bruselském stylu,
výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

60

57

63 N
Dva šálky s podšálky z mléčného skla
(Two cups and soucers of a milk glass)
pravděpodobně Německo, kolem poloviny
20. století, funkcionalistický styl, ruční výroba,
zdobeno červeným proužkem,
výška každého 6,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (17 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

9
64 N
Toaletní souprava z fialového skla
s oroplastikou
(A toilet set of violet glass
with an oroplastic)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, broušeno, leptáno, zlaceno,
značeno, celkem 4 kusy – 3 dózy
a voňavkový flakon,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

67 N
Skleněný džbán s černým uchem
(A glass jug with a black handle)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
ručně foukáno, světle hnědá sklovina,
výška 23,5 cm
vyvolávací cena: 500 CZK (21 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

71 N
Sklenice z křišťálového skla zdobená
rytinou „Amorův trest“
(A glass of the crystal glass decorated
with the engraving ´Amor punishment´)
Čechy, počátek 19. století, klasicistní styl,
válcovitý tvar, signováno v rytině Franz
Bergmann, datováno 1807, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

64
65 N
Světle fialová broušená váza na noze
(A pale violet cut vase on a leg)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, po roce 1945,
atypický tvar, značeno, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

67

65 48
66 N
Váza z mléčného skla
s malbou hlavy dívky
(A vase of a milk glass with a painting
of the head of a female)
Čechy, 2. polovina 19. století, malované
plochy a květiny, hlava dívky domalovaný tisk,
výška 37 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

68 N
Krabička z křišťálového skla
s kovovou montáží
(A box of crystal glass
with a metal monting)
Čechy, 1. třetina 20. století,
plasticky zdobeno ovály a kosočtverečnou sítí,
lisovanou sklo, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

71
72 N
Sklenice na noze z křišťálového skla
zdobená rytinou „Nit života“
(A glass on a leg of the crystal glass
decorated with the engraving
´Thread of life´)
Čechy, počátek 19. století, klasicistní styl,
válcovitý tvar, signováno v rytině iniciálami
A.S., výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

68
69 N
Broušená váza na noze ve tvaru zvonu
z alexandritového skla
(A cut vase on a leg in the shape
of a bell of an alexandrit glass)
Čechy, Moser, po roce 1945, fasetově
broušeno, značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

66

70 N
Velká sklenice z křišťálového
skla zdobená rytinami květin
a mytologických postav
(A big glass of the crystal glass
decorated with engravings of flowers
and mythological figures)
Čechy, konec 18. století, klasicistní styl,
válcovitý tvar, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

72

10
73 N
Sklenice z křišťálového skla
zdobená rytinami mytologických
postav a nápisy
(A glass of the crystal glass
decorated with engravings
of mythological figures
and signs)
Čechy, počátek 19. století, klasicistní styl,
válcovitý tvar, německý nápis na dně:
„Na památku od Agathy z Wiessbadenu“,
datováno 16.5.1817 výška 11,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

75 N
Irizovaná váza ze zeleno žlutého skla
(An irisated vase of a green yellow glass)
Čechy, pravděpodobně Lenora, Kralik,
počátek 20. století, secesní styl, foukáno
do formy, plasticky zdobeno kruhy
a vlnovkami, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

78 N
Skleněný korbel s kovovým víčkem
a bílou malbou dítěte
(A glass tankard with a metal cover
and a white painting of a child)
Německo, konec 19. století, křišťálové sklo,
malováno emailem, dobový styl maleb dětí
tak zvaný „Mary and Gregory“,
výška 27 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2200 až 2800 CZK

76 N
Sklenice z modrého opálového skla
(A glass of a blue opaline glass)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno
ve stylu 2. biedermeieru, zlaceno,
výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

79 N
Kamejová váza s dekorem stromů
(A cameo vase with decoration of trees)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl Gallé,
křišťálové sklo zeleně vrstvené, hluboce
leptáno, broušeno, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

77 N
Skleněná miska ve tvaru mušle
(A glass bowl in the shape of a shell)
Francie, Paříž, Sabino, 20.-30. léta 20. století,
zhotoveno ve stylu Lalique, sklovina v barvě
„měsíčního svitu“, signováno,
délka 18 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

80 N
Broušená karafa a šest sklenic
(A cut decanter and six glasses)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor,
20.-30. léta 20. století, žluté sklo,
fasetovně broušeno, výška karafy 22 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
81 N
Sklenice s červenou lazurou a rytým
květinovým dekorem
(A glass with a red overlay
and an engraved decoration of flowers)
Čechy, 2. polovina 19. století, ve stylu
Egermanna, německý nápis, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

73
74 N
Váza ze zeleného skla plasticky zdobená
nahými tanečnicemi
(A vase of a green glass with a plastic
decoration of nude dancers)
Čechy, Jablonec nad Nisou (Gablonz),
Schlevogt, 20.-30. léta 20. století,
originální dekor, art decový styl,
tak zvané malachitové sklo,
výška 25,5 cm, drobné technologické vady,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

81
78

76

80
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III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
82 N
Velká japonská váza s víkem malovaná
květinami a ptáky
(A big Japanese vase with a cover painted
with flowers and birds)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, styl kutani,
jemná kamenina, plasticky zdobeno, na víku
figura lva, váza na třech nožkách, glazováno,
malováno pastózními emaily, zlaceno,
restaurované víko, celková výška 62 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

89 N
Fajánsový talíř se stromy
(A faiance plate with trees)
Morava, kolem poloviny 20. století,
ve stylu habánské fajánse, malováno,
průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 290 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

89
85 N
Váza s víkem malovaná galantními výjevy
(A vase with a cover painted with gallant
scenes)
Německo, Sasko, Drážďany, Helena Wolfsohn,
2. polovina 19. století, drážďanský styl,
porcelán, glazováno, malba dvou galantních
scén a květin, v malbě symbol zkřížených
mečů, značeno na dně míšeňskou značkou AR,
výška 35 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

82
83 N
Párové secesní vázy s dívčími hlavami
(A pair of Art Nouveau vases
with female heads)
Čechy, Dubí u Teplic, Bloch, jemná kamenina,
plasticky zdobeno, glazováno, malováno,
značeno, výška každé 30 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

83
84 N
Porcelánová váza malovaná fialovými
květinami (A porcelain vase painted
with violet flowers) Německo,
Bavorsko, Rosenthal, značka z let 1914-1918,
porcelán, glazováno, malováno,
podpis malíře R. Lippert, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

84

90 N
Dva lovci s kancem a psy
(Two hunters with a wild pig and dogs)
Německo, Durynsko, Sitzendorf, kolem
poloviny 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
91 N
Princezna s husou
(A princess with a goose)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, značeno, číslo modelu K537,
modelér Ferdinand Liebermann,
výška 15 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

86 N
Polonahá dívka s kobrou
(A half nude female with a snake)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu K442, signatura
modeléra: B. Boehs, velmi známý model, výška
20 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
87 N
Keramická secesní váza plasticky zdobená
květinami
(A ceramic Art Nouveau vase decorated
with flowers)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 20.
století, jemná kamenina, glazováno, malováno
bronzovými barvami, značeno růžovým
trojúhelníkem, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
88 N
Fajánsový talíř s ptáčky
(A faiance plate with birds)
Morava, kolem poloviny 20. století, ve stylu
habánské fajánse, malováno, průměr 24 cm,
vyvolávací cena: 290 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

88

91

92 N
Dva psíci
(Two small dogs)
Rakousko, Goldscheider, Vídeň, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, glazováno,
malováno, značeno, délka 25 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

92

12
93 N
Polonahá tanečnice v modré sukni
(A half nude dancer in a blue skirt)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, malováno pod glazurou,
značeno, číslo modelu K201,
modelér B. Boehs, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

97 N
Sedící dívka s chrtem
(A sitting female with a greyhound)
Čechy, Horní Slavkov, Schlaggenwald, 20.30. léta 20. století, styl art deco, porcelán,
glazováno, malováno, značka pro luxusní
výrobky firmy, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
98 N
Porcelánová váza ve tvaru hlavy
(A porcelain vase in the shape of a head)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 70.-90. léta 20.
století, moderní design, porcelán, glazováno,
malováno, značeno růžovým trojúhelníkem,
výška 25 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

93
94 N
Květináček a talířek s abstraktním
dekorem
(A small flower pot and plate
with an abstract decoration)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
zdobeno červenými, žlutými a hnědými
ornamenty, značeno, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 790 CZK (33 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

99 N
Bílá keramická cukřenka s černou malbou
(A white ceramic sugar bowl with a black
painting)
Čechy, 1. třetina 20. století, kubistický styl,
značeno iniciálami L.K., plasticky zdobeno,
glazováno, malováno,
výška 16 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

98
102 N
Nahá dívka na koni
(A nude female on a horse)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, značeno, číslo
modelu 519/0, signatura modeléra Anton Grath,
výška 25 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

99

95

94

95 N
Mistička se zeleným abstraktním dekorem
(A bowl with a green abstract decoration)
Čechy, Kostelec nad Černými Lesy, Jaroslav
Stuchlik, 50-60. léta 20. století, bruselský styl,
keramika, glazováno, malováno, značeno,
průměr 12 cm,
vyvolávací cena: 190 CZK (8 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK

100 N
Pasáček s flétnou
(A shepherd with a flute)
Čechy, Lesov, Shürer a Schmidt, konec
19. století, porcelán, částečně glazováno,
malováno, značeno, výška 25 cm, mírně
restaurováno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

102

103 N
Šálek s podšálkem s růžovými
pruhy a zlatou malbou
(Cup and soucer with pink stripes
and gold painting)
Čechy, Dubí u Teplic (Aichwald), 2.
polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, značeno,
výška 9 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (67 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

96 N
Porcelánové jablíčko na talířku
ve tvaru listu
(A porcelain apple on a plate
in the shape of a leaf)
Čechy, Dalovice, kolem poloviny 19. století,
v jablíčku otvory pro zasunutí květin - stolní
ozdoba, malováno, glazováno, značeno, délka
talířku 15 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

100

96

101 N
Dívka se džbánkem a pádlem
(A female with a jug and a paddle)
Čechy, 2. polovina 19. století, neglazovaný
porcelán (biskvit), malováno, mírně poškozeno,
alegorie řeky, výška 35 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

101

13
104 N
Šálek s podšálkem se zlatou malbou
(A cup and soucer with a golden painting)
Čechy, Klášterec nad Ohří, 2. polovina 19.
století, porcelán, glazováno, malováno,
výška 7,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (67 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

104

108 N
Porcelánová čajová souprava
pro jednu osobu na tácu
(A porcelain tea set for one person
on a plate)
Čechy, pravděpodobně Dubí u Teplic
(Aichwald), 2. polovina 19. století,
zdobeno růžovými plochami a zlacením,
domalované medailony s vodními ptáky
a květinami, celkem 5 kusů: tác, konvička,
cukřenka, mlíčenka, šálek s podšálkem,
délka tácu 33 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

103

105 N
Šálek s podšálkem s malbou listů
a uchem ve tvaru hada
(A cup and soucer with painting of leaves
and a handle in the shape of a snake)
Čechy, Slavkov, datová značka 841 pro rok
1841, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

105
106 N
Šálek s podšálkem s malbou růží
(A cup and soucer with painting of roses)
Německo, Prusko, Berlín, 2. polovina 19.
století, porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, značeno, výška 8,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

108
109 N
Porcelánová váza s dekorem zlatých
a černých květin
(A porcelain vase with decoration
of gold and black flowers)
Čechy, Nová Role, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 590 CZK (25 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK
110 N
Váza ve vídeňském stylu s vyobrazením
ženy a dívky
(A vase in the Vienna style with a picture
of a woman and a young lady)
Čechy, pravděpodobně Stará Role, 1. třetina
20. století, značeno značkou Vídně, porcelán,
glazováno, zdobeno barevnými plochami
a zlacením, výška 41 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (158 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

111
112 N
Váza s víkem malovaná oranžovými
květinami (A vase with a cover
decorated with orange flowers)
Německo, Fürstenberg, 2. polovina 19. století,
porcelán, plasticky zdobeno,
glazováno, monochromaticky malováno
ve francouzském stylu, zlaceno,
výška 38 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 6500 CZK (271 EUR)
odhad: 10 000 až 12000 CZK
113 N
Dva malé modro bílé šálky s podšálky
(Two small blue-white cups and soucers)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno,
plochy v podglazurní kobaltové modři,
zdobeno zlatým vegetativním dekorem,
každý hrníček vlastní dekor, výška obou 6 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

113

107

106

107 N
Šálek s podšálkem s malbou žlutých,
modrých a fialových květů
(A cup and soucer with painting
of yellow, blue and violet flowers)
Čechy, Dubí u Teplic (Aichwald),
2. polovina 19. století, porcelán, plasticky
zdobeno, malováno, zlaceno, značeno,
výška 9 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

110
111 N
Keramická dóza na tabák ve tvaru hlavy
Turka (A ceramic tabacco bowl in the
shape of a head of Turk)
pravděpodobně Čechy, Dubí u Teplic
(Aichwald), Bloch, přelom 19. a 20. století,
jemná kamenina, glazováno, malováno,
výška 23 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

114

114 N
Dva malé šálky s podšálky zdobené růžemi
(Two small cups and soucers decorated
with roses)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, domalovaný
tisk, zlaceno, každý hrníček vlastní dekor,
výška obou 5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
115 N
Dva šálky s podšálky s červenými okraji
a černým uchem
(Two cups and soucers with red edges
and black handles)
Čechy, Dubí u Teplic (Aichwald), 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, výška každého 7 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

14
119 N
Chlapeček s trubkou a halapartnou
(A boy with a trumpet and a halberd)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, značeno,
číslo modelu K804, výška 10 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

115

126 N
Váza s čínskými bojovníky
(A vase with Chinese fighters)
Čína, přelom 19. a 20. století, tak zvaná
krakelovaná váza, jemná kamenina, bohatě
zdobeno pastózními emaily, plasticky zdobeno
dekorem zvířat, tlačená značka, výška 45 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

63

116 N
Holčička s vějířem a krajkovou sukní
(A girl with a fan and a lace skirt)
Německo, Seedorf u Württenbergu,
Müller a Co., po roce 1950, porcelán,
glazováno, malováno, značeno,
výška 17 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

119

120

120 N
Malá figurka pastýře
(A small figure of a shepherd)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, značeno,
výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
121
Ležící chlapeček s kašpárkem
(A laying boy with a toy of a clown)
Čechy, Royal Dux, 60.-80. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou,
délka 15 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 400 CZK (17 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

116

117

117 N
Muž v klobouku v rokokovém stylu
(A man with a hat in the rococo style)
Německo, Scheibe, 1. třetina 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, výška 19 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
118 N
Talíř zdobený orientální krajinou,
postavami a květinami
(A plate decorated with oriental landscape,
figures and flowers)
pravděpodobně Rakousko, Vídeň, 1. třetina
20. století, zhotoveno v japonském stylu imari,
porcelán, malováno modře pod glazurou a
červeně a zlatě na glazuře, průměr 21,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

118

122
Keramický talíř plasticky zdobený
langustou a mušlemi
(A ceramic plate with a plastic decoration
of a lobster and shells)
Francie, 1. třetina 20. století, keramika
plasticky zdobená, barevně glazovaná,
zhotoveno ve stylu Palissyho, otvory
k zavěšení, průměr 35 cm,
restaurováno,
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

126

127 N
Velká váza s víkem zdobená orientálním
dekorem
(A big vase with a cover decorated with an
oriental style)
Holandsko, 1. třetina 20. století, fajáns,
malováno kobaltovou modří, červeně a zeleně,
zhotoveno v japonském stylu imari, malba
květin a ptáků, výška 47 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 4200 CZK (175 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

123
Porcelánový talíř s malbou květin a zvířat
(A porcelain plate with a painting
of flowers and animals)
pravděpodobně Čína, přelom 19. a 20. století,
dekor imary, kombinace kobaltově modré,
červené a zelené, zlaceno, průměr 34 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK
124 N
Váza s gejšou, čaroději a drakem
(A vase with geisha, wizards and a dragon)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl sacuma,
keramika, bohatě zdobeno pastózními emaily,
plasticky zdobená zlacená ucha, výška 33 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
125 N
Polonahá dívka v gepardí kůži s dítětem
(A half nude female in gepard skin with
a child)
Německo, Durynsko, Wallendorf, 2. polovina
19. století, klasicistní námět, značeno
stylizovanou míšeňskou Marcolinoho značkou,
samostatný podstavec, porcelán, glazováno,
malováno bledými barvami v durynském stylu,
výška 48 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 23 000 až 28 000 CZK

124

15
128 N
Porcelánové zrcátko se dvěma andělíčky
(A porcelain mirror with two angels)
Německo, Durynsko, přelom 19. a 20. století,
porcelánový rámeček, glazováno, malováno,
restaurováno, dřevěný stojánek,
celková výška 35 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

129 N
Párové figurální svícny s matkou a dítětem
(A pair of figural candlesticks with mother
and child)
Německo, Durynsko, Plavno (Plaue),
2. polovina 19. století, dva pětiplamenné
svícny, každý složený ze dvou dílů, porcelán,
glazováno, plasticky zdobeno květinovým
dekorem, malováno chladnými barvami
v durynském stylu, jeden svícen značen,
výška 48 cm,
vyvolávací cena: 19 900 CZK (829 EUR)
odhad: 28 000 až 35 000 CZK
130 N
Pierot s kytarou
(Pierrot with a guitar)
Čechy, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, jemná kamenina, glazováno,
malováno, zlaceno, značeno růžovým
trojúhelníkem s písmenem E, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

128

131 N
Keramická váza plasticky zdobená
dekorem květů a ledňáčka
(A ceramic vase with a plastic decoration
of flowers and a kingfisher)
Čechy, Teplice, Amphora, před rokem 1914
(značeno Austria), styl ovlivněný
geometrickou vídeňskou secesí,
barevně glazováno, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

133 N
Keramická váza s dekorem kosatců
(A ceramic vase with a decoration
of irises)
Francie, přelom 19. a 20. století, plasticky
zdobeno, barevně glazováno, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
134 N
Polonahá stojící dívka s rybou
(A half nude female with a fish)
Německo, Sasko, Míšen (Meissen), konec
18. století, klasicistní styl, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, číslo modelu, H43, pořadí
z formy 13, značka malíře, výška 25 cm,
mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 32 000 až 38 000 CZK
135 N
Míšeňský talíř s cibulovým vzorem
(A Meissen plate with an ´onion´
decoration)
Německo, Sasko, Míšen (Meissen), 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno
podglazurní modří, červeně a zlatě na glazuře
ve stylu imari, značeno, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

132 N
Keramická váza plasticky zdobená
dekorem větve a papoušků
(A ceramic vase with a plastic decoration
of a branch and parrots)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20.
století, barevně glazováno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

135

136
Míšeňský talíř s cibulovým vzorem
a prolamovanými okraji – 1
(A Meissen plate with an ´onion´
decoration and with holes in edges)
Německo, Sasko, Míšen (Meissen), 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno
podglazurní modří, červeně a zlatě na glazuře
ve stylu imari, značeno, průměr 21 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

127

130

137 N
Míšeňský talíř s cibulovým vzorem
a prolamovanými okraji - 2
(A Meissen plate with an ´onion´
decoration and with holes in edges)
Německo, Sasko, Míšen (Meissen),
2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno podglazurní modří, červeně
a zlatě na glazuře ve stylu imari,
značeno, průměr 21 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

133

138 N
Kameninový korbel s dekorem hráčů
kuželek
(A stoneware tankard with the decoration
of ninepins players)
Německo, Mettlach, Villeroy-Boch,
2. polovina 19. století, bílý plastický dekor
na modrém podkladu, styl připomínající
Wedgwood, víčko cínová montáž,
ceněný dekor, výška 33 cm,
vyvolávací cena: 7900 CZK (329 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

16
142
Keramický květináč na noze
(A ceramic flower pot on a leg)
Francie, Massier Fils, 1. třetina 20. století,
plasticky zdobeno vegetativním dekorem,
glazováno fialovou glazurou s bílými a zelenými
pruhy, značeno tlačenou značkou,
celková výška 99 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
143 N
Porcelánová mísa zdobená vegetativním
dekorem a mušlí
(A porcelain bowl with a floral decoration
and a shell)
Čechy, Dalovice, kolem roku 1860, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, mísa rozdělená
do 4 částí, ucho k uchycení, délka 31 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (42 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

144 N
Bílá žirafa
(A white giraffe)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
porcelán, glazováno, značeno,
výška 22 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
145 N
Fajánsový květináč s lidovou malbou
(A faiance flower pot with a national
painting)
Slovensko, datováno 1956, signováno, L. Labaj,
Ľubirtová, zdobeno prolamováním,
ucha ve tvaru vážek, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

138
139 N
Dvě porcelánové lékarnické dózy
s čevenými nápisy
(Two porcelain chemistry bowls
with red signs)
Německo, Cassel, 2. polovina 19. století,
glazováno, latinské nápisy, výška každé 16 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

143

145

146 N
Dóza s víčkem malovaná květinami
(A bowl with a cover painted with flowers)
Holandsko, Gouda, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, fajáns, průměr dózy 15 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

139
140 N
Porcelánová váza s růžovou malbou květin
(A porcelain vase with a rose painting
of flowers)
Maďarsko, Herend, 20.-30. léta 20. století,
typický dekor této porcelánky,
glazováno, malováno, zlaceno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

146

144

141 N
Vázička s malbou datla
(A vase with a painting of a woodpecker)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald), 20.-30. léta
20. století, porcelán, malováno pod glazurou
v kodaňském stylu, značeno, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (33 EUR)
odhadní cena: 1200 až 1500 CZK

141

109

140

147 N
Polonahá klečící dívka
(A half nude kneeling female)
Čechy, Pirkenhammer (Březová), 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 3700 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

147
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IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
148 N
Zlatý rakouský čtyřdukát
(A golden Austrian four ducat)
Rakousko, datováno 1915, Au 986/1000,
hmotnost 13,96 g, průměr 39,5 mm,
vyvolávací cena: 13 000 CZK (542 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
149 N
Zlatá německá dvacetimarkovka
(A golden German twenty mark)
Německo, datováno 1873, Au 900/1000,
hmotnost 7,965 g,
vyvolávací cena: 5800 CZK (242 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
150 N
Zlatý francouzský dvacetifrank
(A golden French twenty franc)
Francie, Napoleon III, datováno 1859,
tak zvaný „louisdor“, Au 900/1000,
hmotnost 6,451 g,
vyvolávací cena: 5200 CZK (217 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

151

150

151 N
Zlatý francouzský dvacetifrank
(A golden French twenty franc)
Francie, republika, datováno 1878, tak zvaný
„louisdor“, Au 900/1000, hmotnost 6,451 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 4800 až 5500 CZK
152 N
Zlatý švýcarský dvacetifrank
(A golden Swiss twenty franc)
Švýcarsko, datováno, Au 900/1000, hmotnost
6,452 g, průměr 21 mm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

154 N
Zlatá rakouská desetikoruna
(A golden Austrian ten crown)
Rakousko-Uhersko, datováno 1907,
Au 900/1000, hmotnost 3,387 g,
průměr 19 mm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (113 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
155 N
Zlatá rakouská desetikoruna
(A golden Austrian ten crown)
Rakousko-Uhersko, datováno 1910,
Au 900/1000, hmotnost 3,387 g,
průměr 19 mm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (113 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
156 N
Zlatá rakouská desetikoruna
(A golden Austrian ten crown)
Rakousko-Uhersko, datováno 1911,
Au 900/1000, hmotnost 3,387 g,
průměr 19 mm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 2800 až 3300 CZK
157 N
Zlatý československý dukát
(A golden Czechoslovakian ducat)
Československo, datováno 1923,
Au 986/1000, hmotnost 3,491 g,
průměr 19,75 mm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

149

153 N
Zlatá rakouská desetikoruna
(A golden Austrian ten crown)
Rakousko-Uhersko, datováno 1902,
Au 900/1000, hmotnost 3,387 g,
průměr 19 mm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (113 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

153 154 155 156
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162 N
Brož s růžovobílou mušlovou kamejí
ve stříbrném rámečku
(A brooch with a pink white mother
of pearl cameo in a silver frame)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
dekor dívčí hlavy v pseudorenesančním stylu,
Ag 800/1000, hmotnost 22,7 g,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

157
158 N
Zlatý americký pětidolar
(A golden USA five dolar)
USA, datováno 1903, Au 900/1000,
hmotnost 8,359 g,
vyvolávací cena: 6800 CZK (283 EUR)
odhad: 7200 až 9000 CZK

152

160
161 N
Zlatý prsten s kamejí s dívčí hlavou
v barvě ametystu
(A golden ring with a cameo
with a female head in colour of amethyst)
Československo, 20.-30. léta 20. století, prsten
bohatě plasticky zdoben vegetativním dekorem
v barokním duchu, kamej vysoký reliéf,
Au 585/1000, hmotnost 7,8 g,
vyvolávací cena: 5600 CZK (233 EUR)
odhad: 7000 až 8500 CZK

159 N
Zlatý americký dvaapůldolar
(A golden USA one and half dolar)
USA, datováno 1915, Au 900/1000,
hmotnost 4,1795 g,
vyvolávací cena: 3600 CZK (150 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
160 N
Masivní prsten z bílého zlata
s diamanty
(A heavy ring of white gold with
diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
centrální briliant asi 0,25 ct,
kolem něho osazeny drobné diamanty
do tvaru hvězdy, celkem asi 0,45 ct,
Au 585/1000,
celková hmotnost 15,88 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

162

163 N
Brož s mušlovou kamejí se třemi tančícími
dívkami (A brooch with a mother of pearl
cameo with three dancing females)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanční styl, motiv tří Grácií, osazeno
ve stříbrném zlaceném rámečku, Ag 800/1000,
hmotnost 19,2 g,
vyvolávací cena: 6800 CZK (283 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

163
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164 N
Brož s hnědobílou mušlovou kamejí
s dívčí hlavou
(A brooch with a brown white mother
of pearl cameo with a female head)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
pseudorenesanční styl, osazeno ve zlaceném
rámečku, double, hmotnost 6,1 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 2800 až 3300 CZK

168 N
Stříbrná jehlice s hlavou šelmy z korálu
(A silver pin with a head of a beast
of coral)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
velký kus korálu, kvalitní řezba, Ag 800/1000
hmotnost 4,2 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
169 N
Brož ve tvaru obdélníku s mušlovou
kamejí
(A brooch oblong shape with a mother
of pearl)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanční styl, na kameji vyobrazeny
postavy římských bohů, osazeno ve stříbrném
rámečku, Ag 800/1000, hmotnost 9,9 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

173 N
Zlaté náušnice ve tvaru větviček zdobené
perlami
(Golden earrings in the shape of small
branches decorated with pearls)
pravděpodobně Itálie, kolem poloviny
20. století, osazeny černé a bílé perly,
přepuncováno českou značkou,
Au 585/1000, celková hmotnost 14,00 g,
vyvolávací cena: 7900 CZK (329 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

174

164
165 N
Brož s černobílou kamejí s dívčí hlavou
v přilbě (A brooch with a black white
cameo with a female head in a helm)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanční styl, kamej v barvě onyxu,
osazeno ve stříbrném rámečku,
Ag 800/1000 hmotnost 30,4 g,
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 2800 až 3300 CZK

169

170 N
Brož s mušlovou kamejí s ženou v šátku
(A brooch with a mother of pearl cameo
with a woman in a scarf)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanční styl, osazeno ve stříbrném
rámečku, Ag 800/1000, hmotnost 7,4 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

165
166 N
Brož s kamennou kamejí s půlpostavou
dívky (A brooch with stone cameo
with a half figure of a female)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanční styl, kamej z mořské pěny,
osazeno ve stříbrném rámečku,
Ag 800/1000 hmotnost 18,3 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

170
171 N
Masivní zlatý pečetní prsten s erbem
(A heavy golden steal ring with coat
of arms)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
erb vyřezaný v karneolu, Au 585/1000,
hmotnost 14,4 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 23 000 až 28 000 CZK
172 N
Zlatá brož ve tvaru větvičky zdobená perlami
(A golden brooch in the shape of a small
branch decorated with pearls)
pravděpodobně Itálie, kolem poloviny
20. století, osazeny černé a bílé perly,
přepuncováno českou značkou, Au 585/1000,
celková hmotnost 15,05 g, délka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 8900 CZK (371 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

174 N
Brož s květinovou mozaikou
(A brooch with a flower mosaic)
Itálie, 2. polovina 19. století, kamenná tak
zvaná „Florentská“ mozaika osazená ve zlatém
rámečku, vzadu otevíratelný medailon,
úprava pro zavěšení, zdobeno filigránem,
rakouský punc, Au 585/1000, celková
hmotnost 18,99 g, délka 5,3 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (413 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
175 N
Zlatá brož se dvěma citríny a korálem
(A golden brooch with two citrins and coral)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno vegetativním dekorem,
dva citríny fasetově broušené oválného tvaru,
korál s řezbou hlavy muže v renesančním
duchu, Au 585/1000, celková hmotnost 13,00 g,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (917 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
176 N
Perlová brož a náušnice
(A pearl brooch and earrings)
Rakousko-Uhersko, kolem roku 1860,
druhorokokový styl, bohatě zdobeno říčními
a mořskými perlami, fasování provedeno
způsobem barokních šperkařů, Au 585/1000,
hmotnost 23,32 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 39 000 až 48 000 CZK
177 N
Zlaté kapesní hodinky Zenith
(A golden pocket watch Zenith)
Švýcarsko, počátek 20. století, tři zlaté pláště,
bílý číselník s arabskými číslicemi, samostatná
vteřinová ručička, rytý vnější plášť, na vnitřním
plášti medaile z Paříže z roku 1900, značený
stroj, mikroregulace, průměr 5 cm,
Au 585/1000, celková hmotnost 91,2 g,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (458 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

166

167 N
Zlatá brož s kamejí s hlavou muže
z karneolu
(A golden brooch with a cameo
with a head of a man of carneol)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanční styl, kamej osazená
ve zlatém rámečku zdobeném filigránem
a granulací, Au 585/1000 hmotnost 5,08 g,
vyvolávací cena: 8600 CZK (358 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

173 172
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178 N
Stříbrný secesní náhrdelník zdobený
emaily, zeleným kamenem a perličkami
(An Art Nouveau necklace decorated with
enamels, a green stone and pearls)
Francie, počátek 20. století, transparentní
emaily ve stylu Lalique, vegetativní dekor
ve formě leknínu, Ag 900/1000,
celková hmotnost 6,4 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
179 N
Stříbrná barokní brož čtvercového tvaru
(A silver baroque brooch of the square
shape)
pravděpodobně Čechy, přelom 17. a 18 století,
vzadu zdobeno rytím, osazeny smaragdy,
spinely a perly, Ag 900/1000, hmotnost 9,7 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 00 až 15 000 CZK
180 N
Stříbrná barokní brož s centrální ozdobou
ve tvaru květu
(A silver baroque brooch with a central
decoration in the shape of a flower)
pravděpodobně Čechy, přelom 17. a 18 století,
úzký kosočtverečný tvar, vzadu zdobeno rytím,
osazeny smaragdy, spinely a perly,
Ag 900/1000, hmotnost 6,1 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (291 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

183 N
Zlatý prsten se zvířecími zuby
(A golden ring with animal teeth)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, původní
československý punc, plasticky zdobeno
dekorem dubových listů a žaludů, osazeny dva
zvířecí zuby, Au 585/1000, hmotnost 6,98 g,
vyvolávací cena: 3300 CZK (138 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

183
184 N
Zlatý závěs se zvířecími zuby
(A golden pendant with animal teeth)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno, osazeny dva zvířecí zuby,
Au 585/1000, hmotnost 1,98 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (42 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

184

182 N
Visací zlaté náušnice ve tvaru hroznů
(Hanging gold earrings in the shape
of grapes)
Rakousko-Uhersko, kolem poloviny 19. století,
vytvořeno ze spojených čoček a kuliček,
uzávěr ve formě háčku s jednoduchým jištěním,
Au 580/1000, hmotnost 7,02 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK

187

188 N
Zlatý náramek s jablečně zelenými kameny
(A golden bracelet with apple green stones)
střední Evropa, 20.-30. léta 20. století, art decový
styl, značeno dobovým československým
puncem, osazeno 5 obdélníkových chrysoprasů,
zdobeno rytinami s vegetativním dekorem,
Au 585/1000, hmotnost 27,60 g,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (917 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
189 N
Biedermeierovská zlatá souprava:
náramek, náušnice a brož
(A biedermeier golden set: a bracelet,
earrings and a brooch)
Rakousko, kolem poloviny 19. století, duté
zlato, zdobeno filigránem a granulací, centrální
motiv každého kusu šesticípá hvězda z černého
emailu a říční perlička, rakousko-uherský punc,
Au 585/1000, hmotnost náramku 22,7 g, brože
9,44, náušnic 5,72 g, celkem 37,86 g,
vyvolávací cena: 39 900 CZK (1663 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

181 N
Prsten z bílého zlata s diamantem
(A ring of a white gold with a diamond)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, původní
československý punc, značka výrobce JL,
Au 585/1000, celková hmotnost 2,42 g,
briliant 0,5 ct,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (583 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

181

187 N
Zlatý prsten s jablečně zeleným kamenem
(A golden ring with an apple green stone)
Čechy, kolem poloviny 20. století, značeno
dobovým československým puncem, osazen
obdélníkový chrysopras, zdobeno rytinami
s vegetativním dekorem, Au 585/1000,
hmotnost 7,58 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

185 N
Prsten z bílého zlata se třemi brilianty
(A ring of white gold with three briliants)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
obdélníkový tvar, diamanty asi 0,5 ct,
Au 585/1000, celková hmotnost 2,56 g,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (667 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

190 N
Závěsné dřevěné hodiny vykládané perletí
(A hanging wooden clock inlayed with
mother of pearl)
Francie, 2. polovina 19. století, kamenný
číselník, římské číslice v kartuších,
kolem dřevo vykládané perletí, číselník
pod sklem, bicí pérový stroj, výška 62 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
191 N
Zlatá rakouská stokoruna
(A golden Austrian one hundred crown)
Rakousko, datováno 1915, Au 900/1000,
hmotnost 33,875g, průměr 37 mm,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1125 EUR)
odhad: 29 000 až 34 000 CZK

185

182

186 N
Zlatý prsten s tmavě zeleným kamenem
s červenými skvrnami
(A golden ring with a dark green stone
with red spots)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
přepuncováno starou československou
značkou, hladký masivní tvar, osazen heliotrop
vybroušený do tabulkovce jako pečetní kámen,
Au 585/1000, hmotnost 9,40 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

191

186
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
192 N
Naske, František Xaver * 1884
Stojící dívka v kabátu s květinami
(A standing female in a coat with flowers)
linoryt na papíře, 13x8 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole uprostřed na desce,
datováno 1927, signováno vpravo dole
iniciálami, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

195 N
Naske, František Xaver * 1884
Modrý portrét dívky
(A blue portrait of a female)
linoryt na papíře, 12,5x10 cm, rámováno
pod sklem, datováno 1937, signováno vpravo
dole iniciálami, autor studoval na AVU u
profesora Schwaigra, studijní pobyty v západní
Evropě, byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

192

195

193 N
Naske, František Xaver * 1884
Lyžařka
(A famale skier)
linoryt na papíře, 18x12 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

196 N
Naske, František Xaver * 1884
Polonahá dívka s košíkem květin
(A half nude female with a basket of
flowers)
linoryt na papíře, 13x9 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

197 N
Naske, František Xaver * 1884
Lovkyně s puškou, košíkem a ptákem
(A female hunter with a gun, basket
and a bird)
linoryt na papíře, 15x11 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval
se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

197

198 N
Naske, František Xaver * 1884
Portét dívky v šátku z profilu
(A portrait of a female in a headscarf
from side)
linoryt na papíře, 15x12 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů, jeho
manželka byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

198
193

194 N
Chramosta, Cyril * 1908
Masopustní průvod
(A village festival)
barevná litografie na papíře, 29x49 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, vlevo dole pořadí z desky: 17/150,
vzadu popis: „Jihočeský masopust“, autor
narozený v Husinci u Prachatic, studoval
u profesora Blažíčka, byl krajinářem i
figuralistou,
vyvolávací cena: 1900 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

196

194

199 N
Drtikol, František (1881-1961)
Ležící nahá dívka
(A laying nude female)
černobílá fotografie z originální desky,
22x27 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vpravo dole tlačenou značkou,
autor byl fotograf a malíř, učil se v ateliérech
v Německu, fotografií se zabýval zejména
do roku 1935, ovlivněn art decem
a expresionismem, rád zobrazoval erotické
náměty kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

21
200 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na kostce
(A nude female sitting on cube)
černobílá fotografie z originální desky, 32x22
cm, rámováno pod sklem, značeno vpravo dole
tlačenou značkou, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

202 N
Stretti-Zamponi, Jaromír * 1882
Zahrady pod Pražským hradem
(Gardens under the Prague Castle)
akvatinta na papíře, 34x39 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signovánov vpravo
dole, autor pocházel ze slavné malířské rodiny,
byl především krajinářem, proslul jako grafik,
zobrazoval Francii, Itálii, jeho zamilovaným
městem však byla Praha,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

206 N
Röhling, C.
Verbování vesničanů
(Taking farmers in an army)
barevný litografický plakát, 59x89 cm,
rámováno pod sklem, značeno vpravo dole
na desce, datováno 1889, dole uprostřed popis:
„Ze života selského XVI. věku“, vlevo dole:
„Alois Kreidl v Praze“, vpravo dole: „Továrna
školních pomůcek“, originální německé nápisy
přelepeny, učební pomůcka,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

206
202

200

201 N
Anonym
Tři ptáčkové na větvi
(Three small birds on a branch)
barevná litografie na papíře, 20x12 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
pravděpodobně Německo, 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 500 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

203 N
Bouda, Cyril * 1883
Šachy
(Chess)
barevná litografie, 22x34 cm, paspartováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
značeno vlevo dole na desce, studoval
na UMPRUM a AVU u profesora Švabinského,
později asistentem profesora Šimona,
Bouda byl vynikajícím grafikem
a malířem s osobitým stylem,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

204
203

201

199

204 N
Váchal, Josef * 1884
Svatý muž a zvířata
(A holly man and animals)
barevný dřevořez na papíře, 15x10 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno
vlevo dole iniciálami autora, vytvořeno jako
exlibris pro Ing. Dr. Stanislava Knorra, Váchal
studoval na malířské škole Aloise Kalvody, byl
především vynikajícím grafikem a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
205 N
Herbert
Chrám Notre-Dame v Paříži
(The temple Notre-Dame in Paris)
barevná akvatinta, 13x8 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno
dole na desce, signováno vpravo dole,
francouzský malíř 1. třetiny 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

205

22
207 N
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Gotická katedrála
(A gothic cathedral)
lept na papíře, 36x31cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole na desce,
datováno 1913, dole uprostřed razítko autora
a věnování: „Mánes svým členům 1916“, grafika
zobrazuje chrám sv. Víta na Pražském hradě,
autor studoval na pražské AVU u profesora
Pirnera, od roku 1904 žil v Paříži, navštívil USA,
procestoval Asii, později působil v Praze
jako vysokoškoský profesor, byl světově
uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

211 N
Launay, De
Matka s dětmi
(A mother with her children)
kolorovaná mědirytina na papíře, 37x28 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole, zhotoveno
podle obrazu Fragonarda, název
ve francouzštině „Dobrá matka“,
Francie kolem roku 1860, druhorokokový styl,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

215 N
Jiřincová, Ludmila * 1912
Strom se srdcem
(A tree with a heart)
originální monotyp na papíře, 15x10 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováo vpravo dole, datováno 1952,
značeno vlevo dole, autorka studovala
na AVU u profesora T.F. Šimona,
byla vynikájící ilustrátorkou,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

215
211

207
208 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Ležící nahá dívka v zahradě
(A laying nude female in a garden)
litografie na papíře, 18x13 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU u profesora
Pirnera, přispěl velkou měrou k rozvoji české
grafiky, profesorem AVU, malíř, ilustrátor,
grafik, byl celý život na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 2400 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
209 N
Engelmüller, Ferdinand (1867-1924)
Pole na Bílé hoře v Praze
(Fields on White Mountain in Prague)
litografie na papíře, 21x30 cm, rámováno
pod sklem, značeno vpravo dole, signováno
vpravo dole tužkou, studoval na AVU
u profesora Mařáka, byl především vynikajícím
krajinářem, vychoval mnoho žáků například
Jaroslava Šetelíka nebo Otakara Nejedlého,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

209
210 N
Mathieu, J.
Milenci v parku
(Lovers in a park)
kolorovaná mědirytina na papíře, 37x27 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole,
zhotoveno podle obrazu Fragonarda,
název ve francouzštině „Citlivá láska“,
Francie kolem roku 1860, druhorokokový styl,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

212 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka ležící na kostkách
s tyčí a kruhem
(A nude female laying on cubes
with a pole and a circle)
černobílá fotografie z originální desky,
23,5x32 cm, rámováno pod sklem,
značeno vpravo dole tlačenou značkou,
autor měl společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

216 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka držící se opony
(A nude female holding to a curtain)
černobílá fotografie z originální desky,
23,5x33,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno vpravo dole tlačenou značkou,
autor měl společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

212
213 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Půlpostava nahé sedící dívky
(A half figure of a sitting nude female)
černobílá fotografie z originální desky, 32x23
cm, rámováno pod sklem, značeno vpravo
dole tlačenou značkou, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK
214 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Klečící nahá dívka s kruhem
(A kneeling nude female with a circle)
černobílá fotografie z originální desky,
22x32 cm, rámováno pod sklem, značeno
vpravo dole tlačenou značkou, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK
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217 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky v šátku
(A portrait of a female in a scarf)
litografie na papíře, 44x34 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2900 CZK (121 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

219 N
Rada, Vilém Emil * 1883
Zlatá ulička
(The Golden Lane in Prague)
akvatinta na papíře, 20x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor byl především krajinářem
a grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

222 N
Dobrovolský, Jaroslav (1895-1942)
Zřícenina hradu v Pováží
(Ruins of a castel in a valley of the river
Vah in Slovakia)
barevný dřevoryt na papíře, 26x20 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
grafika ze souboru „Z Pováží“, moravský malíř
a grafik, proslul jako grafik a ilustrátor,
zemřel v koncentračním táboře Mauthausen,
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 900 až 1000 CZK

219

217

216
218 N
Dobrovolský, Jaroslav (1895-1942)
Oravský hrad
(The Orava Castle in Slovakia)
dřevoryt na papíře, 28x21 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
grafika ze souboru „Z Pováží“, moravský malíř
a grafik, proslul jako grafik a ilustrátor,
zemřel v koncentračním táboře Mauthausen,
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 900 až 1000 CZK

220 N
Rada, Vilém Emil * 1883
Dvorek na Hradčanech
(A yard in Hradčany in Prague)
akvatinta na papíře, 22x15 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
autor byl především krajinářem a grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

222
223 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Madona s dítětem v Betlémě
(Madona with her child in Betlem)
linoryt na papíře, 13x9 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole iniciálami, autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval na AVU
u profesora Obrovského, dlouho žil v Paříži,
pracoval v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou
se přátelili a později si dopisovali, za války
Molnár působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

220
221 N
Rada, Vilém Emil * 1883
Zahrady pod Pražským hradem
(Gardens under the Prague Castle)
akvatinta na papíře, 23x16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
autor byl především krajinářem a grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

223

218

221

224 N
Jíra, Josef * 1893
Mužská a ženská hlava
(Man´s and woman´s heads)
litografie, 11x15 cm, adjustováno pod sklem,
signováno vpravo dole, tvar pohlednice,
PF k roku 1973, vzadu přání autora
k novému roku v němčině, autor studoval
malířství v Mnichově, moderní grafik
a malíř především figuralista,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

32

224
225 N
Naske, František Xaver * 1884
Hlava v antické přilbě
(A head in an antique helmet)
linoryt na papíře, 16x12 cm, rámováno
pod sklem, značeno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

228 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky
(A portrait of a female)
linoryt na papíře, 15x12 cm, rámováno
pod sklem, značeno vpravo dole na desce,
signováno vpravo dole iniciálami, datováno
1939, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

231 N
Stretti-Zamponi, Jaromír * 1882
Pohled na Karlův most a Pražský hrad
od Vltavy
(A view of the Charles Bridge and the
Prague Castle from the river Vltava)
akvatinta na papíře, 45x39 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno vlevo dole
na desce, autor pocházel ze slavné malířské
rodiny, byl především krajinářem, proslul jako
grafik, vytvářel grafiky s náměty Francie, Itálie,
jaho zamilovaným městem však byla Praha,
vyvolávací cena: 3200 CZK (133 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

228

225

226 N
Macková, Anna * 1887
Rybičky
(Small fishes)
barevný dřevoryt, 27x23 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1924, vpravo dole popis
a název: „V hlubinách“, malířka a vynikající
grafička, ovlivněná svým přítelem malířem
Josefem Váchalem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
227 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky s mašlí ve vlasech
(A portrait of a female with a bow in hair)
linoryt na papíře, 12x10 cm, rámováno
pod sklem, značeno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

227

229 N
Stretti , Mario * 1910
Městečko v Itálii
(A town in Italy)
litografie na papíře, 28x22 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor pocházel ze slavné malířské rodiny,
studoval na AVU v Praze u profesora T.F.
Šimona, byl členem Hollaru, už jako mladý
se stal uznávaným malířem, spáchal sebevraždu,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

231
232 N
Anonym
Hrad u jezera
(A castle by a lake)
barevný lept, 20x15 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Rakousko 1. třetina 20.
století,
vyvolávací cena: 500 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
233 N
Rada, Vlastimil * 1884
Chlapci hrající lední hokej na rybníku
(Boys playing icehokey on a pond)
barevná litografie na papíře, 40x57 cm,
rámováno pod sklem, signováno tužkou vpravo
dole, datováno 1950, autor studoval u profesora
Švabinského a Preislera na AVU v Praze,
byl především figuralistou a karikaturistou,
proslavil se jako ilustrátor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

229

230 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky v klobouku
(A portrait of a female in a hat)
linoryt na papíře, 14x13 cm, rámováno
pod sklem, značeno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

233
234 N
Anonym
Pohled na Pražský hrad z Petřína
(A view of the Prague castle from the
Petřín hill)
litografie na papíře, 18x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
pod paspartou, první třetina 20. století,
vyvolávací cena: 400 CZK (17 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

33

235 N
Swind, von, Moritz (1804-1871) - připsáno
Nahá dívka běžící lesem
(A nude female running in a forest)
perokresba, 25x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu razítko sbírky malíře
Františka Sembnera, Swind byl významný
rakouský autor zobrazující ženské postavy,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

238 N
Sedláček, Vojtěch * 1892
Kobyla s hříbětem
(A mare with a foal)
barevná litografie na papíře, 24x16 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole tužkou, autor studoval
na AVU u profesorů Preislera a Švabinského,
malíř a grafik, zobrazoval vesnické výjevy,
vyvolávací cena: 1100 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

241 N
Anonym
Květiny ze starého herbáře
(Flowers from an old picture book)
mědirytina na papíře, 27x19 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, latinský popis,
Francie, 1. polovina 18. století,
vyvolávací cena: 650 CZK (27 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

241

238

235
236 N
Anonym
Vrba
(A willow)
kresba tužkou na papíře, 29x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo nečitelně, pravděpodobně
anglický malíř kolem poloviny 19. století,
vzadu razítko sbírky malíře Františka Sembnera,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

239 N
Anonym
Plakát s fotografiemi amerických herců
(A poster with photographs of american
actors)
tisk, 30x40 cm, rámováno pod sklem,
popis vydavatele, plakát ze zkrachovalého
restauračního řetězce „Planet Hollywood“,
90. léta 20. století,
vyvolávací cena: 450 CZK (19 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

242 N
Röhling, Vladislav * 1878
Pohled na Pražský hrad a Malou Stranu
od Vltavy
(A view of the Prague Castle and the Small
Side from the river Vltava)
barevný lept, 15x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značka malíře tištěná
vlevo dole, autor studoval na AVU u profesora
Fr. Ženíška, byl vynikajícím grafikem,
rád zobrazoval pražské motivy,
vyvolávací cena: 700 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

242

239

236
237 N
Chabas, Paul (1869-1937)
Nahá dívka stojící v moři
(A nude female standing in a sea)
barevná litografie na papíře, 27x27 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
popis dole, název ve francouzštině:
„Matiné de September“ (Zářijové ráno),
zhotovila grafická dílna Hel. Brauna,
datováno 1912, Paul Chabas byl známým
francouzským figuralistou,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

240 N
Votruba, Jaroslav * 1889
Větrný mlýn
(A wind mill)
barevný dřevořez na papíře, 40x47 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
datováno 1934, autor studoval na UMPRUM
škole v Praze u profesora Schikanedra,
byl vynikajícím krajinářem a věnoval se
rovněž grafice zvláště dřevorytu,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

237

243 N
Horst, Leo
Faustův dům v Praze
(The Faust house in Prague)
suchá jehla, 15x17 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, uprostřed dole popis: „Domus Fausti
Pragae“, značeno vpravo uprostřed na desce,
datováno 1927, autor byl především grafikem,
vyvolávací cena: 500 CZK (21 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

243

240

34

VI. MALBA
(PAINTINGS)
244 N
Bílek, Alois * 1887
Mořské pobřeží s paprsky slunce
(A sea shore with the sun rays)
pastel na kartonu, 48x64 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1907, autor studoval na pražské AVU
u profesora Pirnera, odjel do Francie,
kde maloval pobřeží na Riviéře, později se
usadil v Paříži a zabýval se především figurální
malbou, spřátelil se s Františkem Kupkou,
zúčastňoval se oficiálních francouzských výstav,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (417 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

248 N
Košvanec, Vlastimil * 1887
Portrét dámy v tmavých šatech držící růži
(A portrait of a lady in a dark dress
holding a rose)
olej na plátně, ovál 93x76 cm, rámováno
v oválném dekorativním rámu, signováno
pod rámem vpravo dole, popis: Veltruby 1913,
autor studoval na pražské AVU u profesora
Hynaise, proslavil se především jako figuralista
a portrétista, rád zobrazoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (958 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

245 N
Vlach, Oldřich (Oldra) * 1886
Ženy a snopy na poli
(Women and sheaves on a field)
tempera na kartonu, 34x39 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole, značeno dole uprostřed na paspartě,
autor studoval na umělecko průmyslové škole
v Praze, maloval především žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

250 N
Kaván, František (1866-1941)
Letní krajina s poli, loukami a stromy
(A summer landscape with fields,
meadows and trees)
olejová tempera na kartonu,
24x35 cm, rámováno pod sklem
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
název vlevo dole: „Letní ráno“,
autor studoval na pražské AVU
u profesora Julia Mařáka, Kaván byl
vynikajícím krajinářem a sbíraným autorem,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (958 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK
251 N
Pecháček, Miloslav * 1923
Chalupy na křižovatce
(Cottages on a cross road)
akvarel na papíře, 29x42 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole,
vpravo popis: „Orlické hory (Lhota)“,
autor studoval na akademii v Káhiře,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

248

245
246 N
Klement, J.
Husy na rybníku
(Gooses on a pond)
olej na plátně, 36x46 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, český malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

249 N
Hudeček, Antonín (1872-1941)
Moře s kameny
(A sea with stones)
olejová tempera na kartonu, 48x64 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole tužkou, autor studoval na pražské AVU
u profesorů Pirnera a Brožíka, původně
figuralistou, později ovlivněn krajinářem
A. Slavíčkem, maluje krajiny
v neoimpresionistickém stylu,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (875 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

251
252 N
Anonym
Pohled z Ještědu
(A view of the mountain Ještěd
in North Bohemia)
tempera na kartonu, 38x38 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole nečitelně, datováno 1915,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

246
247 N
Votruba, František * 1895
Portrét černovlasé dívky
(A portrait of a black hair female)
olej na kartonu, 40x30 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1957,
autor studoval na umělecko průmyslové škole
v Praze, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

247

252

35
253 N
Škrabánek, František * 1901
Krajina pod horami
(A landscape under mountains)
tempera na kartonu, 38x42 cm, rámováno
pod sklem,, signováno vpravo dole,
autor studoval na krajinářské škole
profesora Engelmüllera, rád maloval
rodnou Českomoravskou vysočinu,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
254 N
Hauptmann-Sedláček, Jaromír * 1895
Nahá dívka sedící v zahradě
(A nude female sitting in a garden)
olej na plátně, 70x50 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
u Josefa Ullmanna, byl především krajinářem,
vytvářel také ilustrace a plakáty,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

256 N
Zavázal, František * 1878
Zátiší s ovocem a růžemi
(A still life with fruits and roses)
olej na plátně, 43x80 cm,
rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na UMPRUM
v Praze a soukromě ve Vídni, maloval zátiší,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

256
257 N
Anonym
Nahá dívka sedící na posteli
(A nude female sitting on a bed)
olej na plátně adjustovaném na kartonu,
69x54 cm, rámováno, český malíř první
poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

260 N
Čermák, František
Vodník sedící na stavidle
(A water-sprite sitting on a small dam)
olej na malířském kartonu, 49x68 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vlevo dole, vzadu věnování
s datováním od autora z roku 1955,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
261 N
Frček, Štěpán * 1892
Pohled do hlubokého lesa
(A view of a deep forest)
olej na překližce, 120x112 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU u profesora Obrovského,
byl figuralistou i krajinářem,
inspiroval se Mařákovci,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1042 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
262 N
Mudroch, Bedřich * 1898
Pole s lesíkem
(Fields with a small forest)
olej na plátně, 44x74 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu popis: „Letní krajina,
B. Mudroch“, datováno 1934, autor studoval
na UMPRUM u profesora Brunnera
a na AVU u profesora Švabinského,
byl především vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
263 N
Mandel, Jiří (Jura) starší (1886-1971)
Starý muž s kosou
(An old man with a scythe)
olej na plátně, 81x66 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu na rámu název: „Starý
sekáč“, autor narozený na Moravě, studoval
na akademii ve Vídni, byl legionářem v Rusku,
domů se vracel z Vladivostoku přes Indii,
maloval zejména žánrové výjevy a krajiny,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

254

255 N
Nachtigal, František * 1923
Portrét dítěte
(A portrait of a child)
olej na plátně, 32x27 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1934, vzadu název
obrazu: „Tvář dítěte v košilce“, zobrazeno
v katalogu výstavy portrétního umění, autor
studoval na UMPRUM u profesora Špillara,
byl portrétistou, figuralistou i krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

255

257
258 N
Hůrka, Otakar * 1889
Chalupy na horách v zimě
(Cottages in mountains in winter)
olej na kartonu, 34x48 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
autor studoval u Al. Kalvody,
krajinář ovlivněný Mařákovci,
tři roky žil ve Francii, jeho obrazy
byly vystaveny na prestižních pařížských
Salonech, byly reprodukovány
ve francouzských uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
259 N
Medek, Jan * 1874
Cesta v lese
(A road in a forest)
olej na plátně, 69x99 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
autor byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

263

259

36
264 N
Volešák, L.
Pole se snopy
(A field with sheaves)
olej na kartonu, 51x70 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1948,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

264

265 N
Boucher, Jean Marie (1870-1939) - připsáno
Matka s dětmi a služebná
(A mother with her children and a maid)
pastel na papíře, 18x15 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor byl
francouzský sochař, vzadu razítko sbírky
malíře Františka Sembnera,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

268 N
Anonym
Říční údolí
(A valley of a river)
olej na kartonu, 49x69 cm, rámováno
pod sklem, český malíř první poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

270 N
Javůrek, Karel (1815-1909)
Plavovlasá dívka hledící k nebi
(A blond female looking at sky)
olej na plátně, 39x29 cm, rámováno, značeno
vzadu na rámu, zhotoveno podle Rubense,
autor studoval na pražské akademii u profesora
Tkadlíka, stal se malířem historických námětů,
zobrazoval výjevy z dějin českého národa,
patřil mezi významné české malíře 19. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

268

269 N
Bělocvětov, Andrej * 1923
Švadlena u šicího stroje
(A dressmaker by a sewing-machine)
akvarel na papíře, 34x25 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, původem ruský malíř žijící v Praze,
ceněny jsou zvláště jeho abstrakce,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

270

271 N
Medek, Jan * 1874
Nahá dívka ležící na posteli
(A nude female laying on a bed)
olej na plátně, 69x89 cm, rámováno,
`signováno vpravo dole, značeno dole
uprostřed štítkem na rámu,
autor byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

265
266 N
Slavíček, Jan * 1900
Oravský hrad
(The Orava Castle in Slovakia)
akvarel na papíře, 44x62 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, popis:
„J. Slavíček – Orava“, slavný syn slavného
malíře Antonína Slavíčka, autor studoval
na AVU u profesorů Preislera, Nechleby,
Švabinského, Nejedlého, byl především
vynikajícím krajinářem, ale maloval i zátiší,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
267 N
Max, František * 1895
Pohled na chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně
(A view of the church of St. Nicolas
in the Small Side in Prague)
tempera na papíře, 44x32 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1965, autor studoval na AVU
u profesora Preislera a dále u profesorů
Blažíčka, Liebschera, barevností ovlivněn
Blažíčkem, při tvorbě používal kromě štětce
i špachtle, často zobrazoval pražské motivy,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

269

271
272 N
Holler, Josef * 1903
Koně s jezdci před dostihy
(Horses with riders before a race)
olej na sololitu, 38x78 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
v Praze a v Paříži, malíř a grafik,
zobrazoval žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

267

272

37
273 N
Novák, Ladislav * 1908
Muž a dívka ve vinárně
(A man and a female at a restaurant)
olej na kartonu, 46x39 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, název: „Odmítnutí “,
datováno 1950, vzadu malba postav
před kostelem, autor studoval na AVU
u profesora Španiela, byl sochařem
a malířem figuralistou,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

276 N
Strnad, Josef * 1889
Stojící dívka v kroji na louce
(A standing female in a national costume
on a meadow)
olej na kartonu, 60x44 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, název vzadu:
„Zelení hájové“, číslo na kartonu 568,
autor malířství studoval v chorvatském
Zábřehu, potom na AVU v Praze, vytvářel
žánrové a národopisné výjevy z oblasti jižných
Čech a Jugoslávie,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

280 N
Dědina, Jan * 1870 - připsáno
Dáma sedící v křesle
(A lady sitting in an armchair)
olej na plátně, 98x 84 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na pražské umělecko průmyslové škole
u profesora F. Ženíška a na AVU u profesora
Pirnera, působil v Paříži, spolupracoval
s A. Muchou, maloval zejména portréty
a žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (666 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

277 N
Anonym
Pohled z Karlova mostu na Pražský hrad
(A view of the Prague Castle
from the Charles Bridge)
olej na malířském kartonu, 24x33 cm,
rámováno, signováno vpravo dole nečitelně,
pravděpodobně Hogen, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

280

273
274 N
Mandel, Jiří ml. * 1923
Vesnička na pobřeží s horami
(A village on a cost with mountains)
monotyp, 50x64 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
popis vzadu na štítku, razítko z výstavy,
autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malíř krajinář a figuralista
ze známé malířské rodiny, rád maloval
Orlické hory, studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

277

278 N
Štolovský, Josef (1879-1936)
Kamenolom
(A stone quarry)
olej na kartonu, 38x50 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU byl nejmladším účastníkem Mařákovy
školy, dva roky studoval v Mnichově, založil
továrnu na výrobu barev „Štolo“,
byl vynikajícím krajinářem, rád zobrazoval
prostředí továren a dílen,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
279 N
Reder, L.
Cesta v lese
(A road in a forest)
olej na plátně, 78x59 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
kvalitní malba, pravděpodobně rakouský malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

274
275 N
Mandel, Jiří ml. * 1923
Pobřeží a moře s plachetnicemi
v Chorvatsku
(A coast and a sea with sailing boats
in Croatia)
monotyp, 51x64 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
popis vzadu na štítku, razítko
z výstavy, autor studoval na AVU
u profesora Obrovského, malíř krajinář
a figuralista ze známé malířské rodiny,
rád maloval Orlické hory,
studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

279

281 N
Holeček, Stanislav * 1900
Zátiší s jablky, sklenicí a lahví vína
(A still life with apples, a glass
and a bottle of wine)
olej na kartonu, 60x42 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1942,
autor studoval na UMPRUM v Praze,
byl především krajinářem, malíř a grafik,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

281
282 N
Mandel, Jiří ml. * 1923
Pole se stromy
(A field with trees)
olej na plátně, 65x81 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, popis vzadu na štítku
z výstavy, název: „V polích u Čerčan“,
autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, malíř krajinář a figuralista
ze známé malířské rodiny, rád maloval
Orlické hory, studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

282

38
283 N
Anonym
Portrét dívky v kroji z profilu
(A portrait of a female in a national
costume from side)
pastel na papíře, 17x11 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole
nečitelně, datováno 1913,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

287 N
Jelínek, Cína František * 1923
Letní krajina s vesničany pracujícími
na poli
(A summer landscape with farmers
working on a field)
olej na kartonu, 26x38 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval na AVU u profesorů Hynaise
a Ottenfelda, byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 11 000 CZ (458 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

290 N
Anonym
Zátiší s hrozny, sklenicí vína a lahví
(A still life with grapes, glass of wine
and a bottle)
olej na plátně, 42x33 cm, rámováno,
malováno ve stylu holandských zátiší,
pravděpodobně Čechy, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

288 N
Anonym
Pivoňky ve váze
(Peonies in a vase)
olej na plátně, 49x64 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vpravo dole nečitelně,
česká malířka 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

283
284 N
Nerad, Jožka * 1901
Chalupa v horách
(A cottage in mountains)
olej na plátně, 46x58 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1940,
studoval u profesora Thumy, moravský krajinář,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

290

288
289 N
Škrabánek, František * 1901
Vesnička v zimě
(A village in winter)
olej na malířském kartonu, 48x64 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na krajinářské škole
profesora Engelmüllera, rád maloval
rodnou Českomoravskou vysočinu,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

284
285 N
Šrámek, Tomáš * 1885
Mořské pobřeží s kameny
(A coast with stones)
olej na kartonu, 50x66 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole,
vzadu razítko s ověřením pravosti díla,
popis: „Pobřeží u Dubrovníka“,
autor studoval u malířů
Jana Minaříka a Ferdinanda Engelmüllera,
hodně cestoval, zabýval se grafikou,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
286 N
Materna, Václav (1888-1941)
Žena bělící prádlo před chalupou
(A woman whitenig laundry
in front of a cottage)
olej na plátně, 58x48 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1921,
autor studoval na UMPRUM škole v Praze
a na AVU u profesora Pirnera,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (417 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

289

285

291 N
Matějka, Josef (1881-1953)
Česání jablek
(Picking of apples)
olej na plátně, 97x67 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval na UMPRUM u profesora
F. Jeneweina a na AVU u profesora Pirnera,
byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
292 N
Skála, Vít * 1883
Cesta na pole se stromem
(A road to a field with a tree)
olej na kartonu, 25x36 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
vzadu popis: „Letní den – Český ráj“,
autor studoval na AVU u profesora Pirnera,
byl především známým krajinářem,
vystavoval na výstavách československých
malířů v Londýně a v Kodani,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
293 N
Dock, Alexander
Mladá dáma v černých šatech a klobouku
(A young lady in a black dress and a hat)
pastel na papíře, 40x18 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo nahoře,
datováno 1906, pravděpodobně anglický malíř
přelomu 19. a 20. století ovlivněný secesí,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
294 N
Fischerová-Kvěchová, Marie * 1883
Sedící dívka a pták na stromě
(A sitting girl and a bird on a tree)
akvarel na papíře, 30x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole iniciálami,
datováno 1955, vzadu název: „Kdes kukačko,
kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala (Děvčátko
z Chodska)“, autorka studovala na UMPRUM
v Praze u profesora Schikanedra, ve studiu
pokračovala v Paříži, zaměřila se na figurální
malbu, vytvářela plakáty, ilustrace, v roce 1925
získala zlatou medaili na výstavě v Paříži,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

39
295 N
Pokorná, L.
Párové obrázky s vyobrazením lesního potoka
oba olej na kartonu, 62x19 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1923,
popis prvního: „Předtucha jara“, popis
druhého: „Podzimní nálada“, česká malířka
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

298 N
Anonym
Temný les
(A dark forest)
pastel na papíře, 31x44 cm, rámováno
pod sklem, signováno dole uprostřed,
pravděpodobně Hampl, datováno 1949,
malováno v duchu Mařákových žáků,
vyvolávací cena: 1500 CZK (63 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

303 N
Müllerová, Karla
Škola v Chrudimi
(A school in the town Chrudim)
akvarel na papíře, 31x50 cm,
rámováno pod sklem, Čechy 20.-30. léta
20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

303
298

295a

295b

296 N
Šunken (Schunken), V. Mikuláš - připsáno
Šalamounův soud
(The Solomon´s Trial)
olej na plátně, 112x189 cm, rámováno,
plátno šito z několika částí, ranně barokní
obraz, vytvořeno podle Rubense, znalecký
posudek z roku 1995, Šunken žil na přelomu
17. a 18. století, v letech 1692-1706 působil
v Kutné Hoře, vytvářel obrazy podle
Rubensových předloh, poškozeno,
vyvolávací cena: 180 000 CZK (7500 EUR)
odhad: 240 000 až 300 000 CZK

299 N
Anonym
Dívka spící na židli a mladý muž
(A female sleeping on a chair
and a young man)
olej na plátně, 77x61cm, rámováno,
pravděpodobně Rakousko-Uhersko,
2. polovina 19. století, poškozeno,
podlepeno, restaurováno,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

304 N
Weidlich, Evžen (Joža) * 1912
Ženy v krojích
(Women in national costumes)
akvarel na papíře, 43x28 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1948, autor studoval na UMPRUM
v Praze, moravský malíř a ilustrátor,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

300 N
Veselý, Octave A. * 1912
Louka se stromy
(A meadow with trees)
tempera na kartonu, 28x32 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval u malíře Al. Kalvody,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

304

297 N
Rada, Vilém Emil * 1883
Potok u lesa
(A stream by a forest)
olej na dřevě, 41x56 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor byl především
krajinářem, vytvářel také grafiky,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

300

301 N
Veselý, Octave A. * 1912
Kytice
(A bunch of flowers)
tempera na kartonu, 35x26 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
u malíře Al. Kalvody,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

294

302 N
Srnský, Alois * 1879
Pohled na město Chrudim
(A view of the town Chrudim)
olej na kartonu, 35x42 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, Čechy 1. třetina
20. století, autor studoval na UMPRUM
a na AVU v Praze, malíř a grafik,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

301

302

40
305 N
Heinrich, Alfons * 1907
Louka s včelími úly
(A meadow with bee hives)
akvarel na papíře, 22x23 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1948, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Thieleho, malíř krajinář i friguralista
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

310 N
Šulc, Karel * 1875
Pohled na Karlův most a Pražský hrad
(A view of the Charles Bridge
and the Prague Castle)
akvarel, 26x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
autor maloval staropražské motivy,
často používal techniku akvarelu,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

305

306 N
Heinrich, Alfons * 1907
Chalupa u mostu
(A cottage by a bridge)
akvarel na papíře, 22x23 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole, datováno 1948, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Thieleho,
malíř krajinář i friguralista
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

306
307 N
Novák, Karel * 1915
Krajina s borovicemi
(A landscape with pines)
olej na plátně, 50x79 cm, signováno vpravo
dole, moravský malíř, krajinář a grafik,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
308 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Konvalinky
(Lilies of the valley)
akvarel na papíře, 41x29 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka vystudovala UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
309 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Stany na pláži
(Tents on a beach)
olej na kartonu, 38x46 cm, rámováno,
signováno vlevo dole iniciálami,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka vystudovala UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

310

311 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Ležící lovecký pes
(A laying hunting dog)
olej na kartonu, 35x50 cm, rámováno,
popis vlevo dole: „Náš loveček v srpnu 1947,“
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka vystudovala UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK
312 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Sedící dívka s talířem jablek
(A sitting female with a plate of apples)
olej na plátně, 130x99 cm, adjustováno
v blind rámu, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka vystudovala UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
313 N
Novák, Karel * 1915
Krajina s břízami
(A landscape with birches)
olej na plátně, 50x79 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, moravský malíř,
krajinář a grafik,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

314 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Portrét dámy v šatech se žlutým
náhrdelníkem a náušnicemi
(A portrait of a lady in a dress
with a yellow necklace and earrings)
olej na kartonu, 50x39 cm, rámováno,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK
315 N
Novák, Karel * 1915
Krajina se stromy a kameny
(A landscape with trees and stones)
olej na plátně, 50x79 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, moravský malíř,
krajinář a grafik,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

315

316 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Říčka lemovaná stromy s mostíkem
(A small river bordered with trees
and a small bridge)
olej na plátně, 65x93 cm, osazeno v blind
rámu, signováno vpravo dole iniciálami,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (417 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

313

308

317 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Portrét plavovlasé dívky sedící u stolu
(A portrait of a fair female sitting
by a table)
olej na plátně, 53x64 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských
Salonech, proslavila se hlavně svými
květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

41
318 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Kvetoucí šeříky s ptáčkem
(Lilac in blossom with a bird)
olej na plátně, 64x91 cm, rámováno,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

321 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Žluté květiny ve váze
(Yellow flowers in a vase)
olej na plátně, 45x36 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 7500 CZK (312 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

326 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Interiér kostela
(Inside a church)
olej na kartonu, 44x54 cm, rámováno,vzadu
razítko francouzského prodejce, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

318
319 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Sedící dívka v šatech s odhalenýma
nohama
(A sitting female in a dress
with naked legs)
olej na plátně, 74x49 cm, adjustováno
v blind rámu, obraz z pozůstalosti J.W.
Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských
Salonech, proslavila se hlavně svými
květinovými zátišími, ovlivněna f
rancouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

319

320 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893- 1980)
Portrét tmavovlasé dámy
(A portrait of a lady with dark hair)
olej na plátně, 55x46 cm, adjustováno
v blind rámu, signováno vpravo nahoře,
datováno 1935, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

325 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Nazí chlapci a dívka na pláži
(Nude males and a female on a beach)
olej na dřevěné desce, 45x36 cm, rámováno, vzadu
razítko z Paříže a kresba tužkou s motivem světice,
signováno vpravo dole, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

321

322 N
Uprka, Joža (1861-1940)
Portrét dívky v kroji
(A portrait of a female in the national
costume)
akvarel na papíře, 26x37 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno značkou vpravo dole,
tlačená značka na papíře vpravo nahoře,
autor studoval na pražské akademii
u profesora Františka Čermáka, pokračoval
na akademii v Mnichově, byl portrétistou
a malířem žánrových výjevů,
ceněný malíř moravského folkloru,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
323 N
Naske, František Xaver * 1884
Zrzavá polonahá dívka
(A red hair half nude female)
akvarel na papíře, 42x29 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole iniciálami,
autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
324 N
Kunc, Jaromír * 1900
Chalupy se stromy
(Cottages with trees)
olej na malířském kartonu,
42x52 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval u profesorů
Engelmüllera a Adolfa Liebschera,
pracoval v ateliéru malíře Václava Součka,
malíř krajinář,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

326
327 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dřevěný dům u jezera
(A wooden house by a lake)
perokresba kombinovaná s akvarelem na papíře,
39x62 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, dole popis: „Z Petsana“,
datováno 1935, obraz z pozůstalosti J.W.
Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
328 N
Naske, František Xaver * 1884
Půlpostava dívky v klobouku a černé šále
(A half figure of a female in a hat
and a black scarf)
akvarel na papíře, 25x17 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, popis „Londýn“,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

328

42

329 N
Hůrka, Otakar * 1889
Lesní interiér
(Inside a forest)
olej na plátně, 64x89 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malířství u profesora
Aloise Kalvody, několik let žil ve Francii,
vystavoval mimo jiné na jarním pařížském
Salonu, byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (666 EUR)
odhad: 24 000 až 28 000 CZK
330 N
Ströminger, Vilém (1845-1901)
Hrady Žebrák a Točník
(The Castles Žebrák a Točník in Bohemia)
olej na plechu, 20x27 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1863, autor pocházel
z malířské rodiny, maloval zejména české hrady,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (583 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
331 N
Stretti, Mario * 1910
Zátiší s melouny
(A still life with water melons)
olej na kartonu, 46x65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1951, autor pocházel
ze slavné malířské rodiny, studoval na AVU
v Praze u profesora T.F. Šimona, byl členem
Hollaru, už jako mladý se stal uznávaným
malířem, spáchal sebevraždu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
332 N
Stretti, Mario * 1910
Letní krajina s žitným polem
(A summer landscape with a rye field)
olej na plátně, 48x63 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1946, autor pocházel
ze slavné malířské rodiny, studoval na AVU
v Praze u profesora T.F. Šimona, byl členem
Hollaru, už jako mladý se stal uznávaným
malířem, spáchal sebevraždu,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
333 N
Anonym
Dívka v černých šatech s červenou šálou miniatura
(A female in a black dress with a red scarf
- miniature)
akvarel na papíře, ovál 16x12 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole iniciálami J.I.,
datováno 1842, pravděpodobně český malíř
1. poloviny 19. století, biedermeierovský styl,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
334 N
Anonym
Dáma v klobouku s křížkem na krku miniatura (A lady in a hat with a cross
on her neck - miniature)
kvaš na slonové kosti, 8,5x7 cm, rámováno
pod sklem, vzadu popis: „Theodora hraběnka
z Černínů-Morzinů, Čechy, přelom
18. a 19. století, empíový styl,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 14 000 CZK
335 N
Anonym
Dáma v růžových šatech a klobouku miniatura
(A lady in a pink dress and a hat miniature)
kvaš na papíře, ovál 16x12 cm, rámováno
pod sklem, Čechy 1. polovina 19. století,
biedermeierovský styl,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

336 N
Anonym
Dáma v bílých šatech s černou stuhou
a červenou mašlí - miniatura
(A lady in a white dress with a black
ribbon and a red bow - miniature)
kvaš na slonovině, ovál 5x3.5 cm, rámováno
pod sklem, signováno iniciálou M, značeno
vzadu „Madame de Stael“, Francie přelom
18. a 19. století, empírový styl,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
337 N
Anonym
Dáma v bílých šatech a zeleném klobouku
- miniatura
(A lady in a white dress and a green hat miniature)
kvaš na papíře, 12,5x9 cm, rámováno pod
sklem, vzadu popis: „Zakoupeno 30.4. 1946
od pana J. Jiráska, Smíchov, Fibichova, Čechy
kolem roku 1860, druhorokokový styl,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

340 N
Anonym
Dáma v modrých šatech s bílým perem
ve vlasech - miniatura
(A lady in a blue dress with a white
feather in hair - miniature)
kvaš na slonovině, ovál, 7,5x5,5 cm,
rámováno pod sklem, pravděpodobně Francie,
období 1850-1870 (Napoleon III.),
dáma oblečná v empírovém stylu, na rameni
řetěz s portrétem Napoleona,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

340

331
338 N
Anonym
Holčička v bílých šatech - miniatura
(A girl in a white dress - miniature)
kvaš na slonovině, ovál 8x6,5 cm, rámováno
pod sklem v kostěném rámečku, značeno
iniciálami K.M., tak zvaná drážďanská
miniatura, přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
339 N
Anonym
Dáma v modrých šatech s modrými korály
a náušnicemi - miniatura
(A lady in a blue dress with a blue beads
and earrings - miniature)
kvaš na slonovině, ovál, 7x5 cm,
rámováno pod sklem, pravděpodobně Čechy,
kolem roku 1880,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

335

338

339
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341 N
Anonym
Portrét rokokové dámy v rámečku
ze želvoviny - miniatura
(A portrait of a rococo lady in the frame
of turtle bone - miniature )
kvaš na slonovině, ovál, 8,5x6,5 cm, rámováno
pod sklem, želvovinový rámeček vykládaný
perletí a slonovinou, značeno vlevo dole
iniciálami A.R., Francie, 2. polovina 19. století,
pseudorokokový styl, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

344 N
Anonym
Portrét dívky v bílých šatech - miniature
(A portrait of a female in a white dress miniature)
kvaš na slonovině, kruh o průměru 5 cm,
rámováno pod sklem, pravděpodobně Čechy,
1. polovina 19. století, biedermeierovský styl,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

347 N
Sokolov
Muž hrající na violoncello
(A man playing a violoncello)
olej na plátně, 96x47 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
Rusko 60.-80. léta
20. století, kubistický styl,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1125 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
348 N
Šimandl (Schimandel), Václav * 1837
Hon na lišku
(A fox-hunting)
olej na plátně, 26x30 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vlevo dole, mírně poškozeno,
autor se narodil ve Vídni,
studoval na pražské akademii,
krajinář i figuralista,
působil mimo jiné v Londýně,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

344

341
342 N
Anonym
Silueta muže - miniatura
(A silhuette of a man - miniature)
podmalba na skle, 10x10 cm, rámováno,
dole uprostřed jméno vyobrazeného muže
„Matthias Sebali“, pravděpodobně Rakousko,
konec 18. století, klasicistní styl,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

345 N
Anonym
Portrét dívky v bílých šatech s růží miniatura
(A portrait of a female in a white dress
with a rose - miniature)
kvaš na slonovině, ovál 6x4 cm, rámováno
pod sklem, pravděpodobně Čechy,
kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
346 N
Kuba, Ludvík (1863-1956)
Půlakt muže
(A half nude figure of a man)
uhel na papíře, 53x41 cm, rámováno pod
sklem paspartováno, signováno vlevo dole,
datováno 1893, autor studoval nejprve u
profesorů Schnircha a Karla Liebschera,
potom na AVU v Praze u profesora Pirnera,
ve studiu pokračoval v Paříži a v Mnichově,
byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1458 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

345

342
343 N
Anonym
Portrét dámy v bílých šatech
s bílou stuhou ve vlasech - miniatura
(A portrait of a lady in a white dress
with a white ribbon in her hair miniature)
kvaš na slonovině, ovál 8x6 cm, rámováno
pod sklem, pravděpodobně Francie,
2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (188 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

346

343

349 N
Stěhule, Karel * 1899
Potok v lese
(A stream in a forest)
olej na plátně, 45x54 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
datováno 1945, autor studoval na UMPRUM
v Praze, malíř a grafik,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (563 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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350 N
Helmer, Philip (1846-1912) - připsáno
Orientální trh
(An oriental fare)
olej na plátně, 68x133 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
známý německý malíř,
mnichovská škola,
kvalitní dobová malba, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2708 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

354 N
Čumpelík, Jan * 1895
Zátiší se džbánem a bramborami
(A still life with a jug and potatoes)
olej na dřevě, 59x72 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU v Praze
u profesora Nechleby, byl především
figuralistou, čerpal náměty
z českého folklóru,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 20 00 až 25 000 CZK

351 N
Kaspar, Paul (1891-1953)
Heiligenblutt s nejvyšší
horou Rakouska Grossglocknerem
(Heiligenblutt with the highest mountain
of Austria Grossglockner)
olej na dřevě, 12x13 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
známý rakouský malíř,
zobrazoval rakouskou alpskou
krajinu zejména technikou akvarelů,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
352 N
Haise, Václav * 1903
Ulice v městečku
(A street in a town)
olej na kartonu, 36x50 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
vzadu popis: „motiv ze starých Holešovic“,
autor studoval na AVU
v Praze u profesora Švabinského,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

352
353 N
Kafka, Vilém * 1887
Mořské pobřeží se skalami
(A sea shore with rocks)
olej na plátně, 45x50 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1926,
mírně poškozeno, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Ottenfelda,
rád zobrazoval středomořské pobřeží,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

353

354

355 N
Písecký (Liška), Josef * 1878
Krajina se stromem
(A landscape with a tree)
olej na plátně, 49x69 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1914,
autor byl především krajinářem,
rád zobrazoval mořské pobřeží,
módní malíř v době první republiky,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 9000 až 10 000 CZK
356 N
Rabas, Václav * 1885
Krajina s poli
(A landscape with fields)
tempera na kartonu,, 47x66 cm,
rámováno v dekorativním rámu
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU u profesorů
Bukovace, Schwaigra a Švabinského,
vynikající malíř krajinář,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1458 EUR)
odhad: 35 000 až 40 000 CZK
357 N
Kaláb, František
Matka s dítětem
(A mother with her child)
olej na kartonu,, 35x42 cm,
rámováno, signováno vlevo nahoře,
autor studoval na UMPRUM
u profesora Bendy a na AVU
u profesora Nejedlého,
ve studiu pokračoval ve Francii,
byl malířem figuralistou i sochařem,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 18 000 až 23 000 CZK

359

358 N
Kosatkin, Nikolaj (1859-1930)
Chlapci s vozíkem
(Boys with a cart)
kvaš na papíře, 34x27 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1890,
ruský malíř,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (833 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
359 N
Mareček, Bohumil * 1884
Dívka sedící na stráni
(A female sitting on a slope)
olej na plátně, 47x56 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1912, autor studoval
na AVU u profesorů Hynaise a Ženíška,
ve studiu pokračoval v Mnichově a v Římě,
byl vynikajícím figuralistou,
rád zobrazoval dívčí akty,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (417 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
360 N
Hynais, Vojtěch (1854-1925) - připsáno
Půlpostava muže v obleku
(A half figure of a man in a suit)
olej na plátně, 66x32 cm,
rámováno, signováno vlevo nahoře,
datováno 1884, autor se narodil ve Vídni
a studoval na vídeňské akademii, později byl
profesorem na pražské AVU, jeden z předních
umělců generace Národního divadla, proslavil
se mimo jiné malbou opony ND,
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1667 EUR)
odhad: 60 000 až 80 000 CZK
361 N
Votruba, Jaroslav * 1889
Pohled do údolí s podzimními žlutými stromy
(A view of the valley with a autumn
yellow trees)
tempera na kartonu, 47x58 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Schikanedra,
byl především krajinářem, zabýval se i grafikou,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
362 N
Grus, Jaroslav * 1891
Železniční přejezd
(A railway crossing)
tempera na kartonu, 49x69 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigera, byl především
krajinářem vytvořil si specifický styl malby,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (625 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
363 N
Kaván, František (1866-1941) - připsáno
Zimní krajina s poli a stromy
(A winter landscape with fields and trees)
olejová tempera na kartonu, 33x48 cm,
rámováno pod sklem v dekorativním rámu,
signováno vlevo dole, autor studoval na pražské
AVU u profesora Julia Mařáka, Kaván byl
vynikajícím krajinářem a sbíraným autorem,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1125 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK
364 N
Mašek, Jaroslav (1891-1926)
Cesta u lesa
(A road by a forest)
tempera na kartonu, 46x63 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor
studoval na AVU u profesorů Bukovace,
Roubalíka a Schwaigera, maloval především
vesnické žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
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365 N
Novák, Václav Vojtěch * 1901
Krajina se snopy
(A lanscape with sheaves)
tempera na kartonu, 34x48 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1927,
autor studoval na AVU u profesorů, Bukovace,
Pirnera a Nechleby, další studia ve Francii,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

368 N
Anonym
Půlpostava Napoleona
(A half figure of Napoleon)
olej na plátně, 29x23 cm, rámováno
v nepůvodním rámu, Francie, kolem poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 9900 CZK (412 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

371 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Ležící nahá dívka
(A laying nude female)
akvarel na papíře, 22x14 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
iniciálami, autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval na AVU
u profesora Obrovského, dlouho žil v Paříži,
pracoval v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou
se přátelili a později si dopisovali, za války
Molnár působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

365

366 N
Hůrka, Otakar * 1889
Les s břízami
(A forest with birches)
olej na kartonu, 34x49 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval u Al. Kalvody, krajinář ovliněný
Mařákovci, tři roky žil ve Francii, jeho obrazy
byly vystaveny na prestižních pařížských
Salonech, byly reprodukovány
ve francouzských uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
367 N
Toňátko (Boubín), Antonín * 1903
Chlapci chytající ryby u rybníka
(Boys catching fishes by a pond)
olej na kartonu, 48x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, vzadu název: “Kluci
na rybníkách“, razítko autora, Boubín studoval
na akademii v Praze a v Káhiře, soukromě
u Al. Kalvody, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (208 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

371

368
369 N
Anonym
Dáma v modrých šatech
v biedermeierovském interiéru
(A lady in a blue dress at a biedermeier
room)
tempera na kartonu, 39x27 cm, rámováno
pod sklem, český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5000 až 6200 CZK
370 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Les
(A forest)
akvarel na papíře, 10,5x15 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval na AVU
u profesora Obrovského, dlouho žil
v Paříži, pracoval v ateliéru Františka Kupky,
s Kupkou se přátelili a později si dopisovali,
za války Molnár působil v Anglii
v československých jednotkách,
mnoho jeho obrazů zůstalo ve Francii
a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 1400 CZK (58 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

367

364

370

372 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Ležící dívčí akt
(A laying nude female)
perokresba kombinovaná s akvarelem
na papíře, 31x49 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1931, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala
na UMPRUM v Praze, vystavovala
na francouzských Salonech, proslavila
se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

372
373 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Houby
(Mushrooms)
olej na plátně, 46x55 cm, adjustováno v blind
rámu, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

373
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374 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Stromy u potoka
(Trees by a stream)
olej na plátně, 50x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval na AVU
u profesora Obrovského, dlouho žil v Paříži,
pracoval v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou
se přátelili a později si dopisovali, za války
Molnár působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (292 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
375 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dvě sedící dívky sbírající jahody
(Two sitting girls picking strawberries)
olej na plátně, 89x116 cm, adjustováno
v blind rámu, obraz z pozůstalosti J.W.
Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
376 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Stojící nahá dívka
(A standing nude female)
akvarel na papíře, 25x14 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval na AVU
u profesora Obrovského, dlouho žil v Paříži,
pracoval v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou
se přátelili a později si dopisovali, za války
Molnár působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 2200 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

377 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Žluté a modré luční květiny
(Yellow and blue meadow flowers)
olej na plátně, 55x38 cm,
adjustováno v blind rámu,
signováno vpravo dole,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
378 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Muž a žena s povozem a koněm
(A man and a woman with a carriage
and a horse)
olej na plátně, 59x74 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
na Slovensku v Brezové pod Bradlom,
studoval na AVU u profesora Obrovského,
dlouho žil v Paříži, pracoval v ateliéru
Františka Kupky, s Kupkou se přátelili
a později si dopisovali, za války Molnár
působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava
se konala v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 24 000 až 28 000 CZK
379 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny s květy ve tvaru srdce
(Flowers with blooms in the shape
of heart)
olej na plátně, 53x36 cm, rámováno,
signováno vpravo dole iniciálami, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze, vystavovala
na francouzských Salonech, proslavila
se hlavně svými květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

382 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Strahovský stadión při spartakiádě
(The Strahov stadium in Prague during
sport holiday)
olej na dřevě, 30x44 cm,
rámováno, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala
na UMPRUM v Praze, vystavovala
na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
383 N
Kašpar, Ladislav * 1915
Moře s kameny
(A sea with stones)
olej na kartonu, 26x36 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole,
autor narozený v Bosně,
studoval na pražské AVU
u profesora Nechleby,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

383

380 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Hrášek s lusky
(Peas with pods)
olej na plátně, 66x51 cm, rámováno
v blind rámu, signováno vlevo dole,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 7500 CZK (313 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
381 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Tančící dívka
(A dancing female)
akvarel na papíře, 21x11 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami,
autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval
na AVU u profesora Obrovského,
dlouho žil v Paříži, pracoval v ateliéru
Františka Kupky, s Kupkou se přátelili
a později si dopisovali, za války Molnár
působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 1600 CZK (67 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

376
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384 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Městečko na anglickém pobřeží
(A town on England coast)
akvarel na papíře, 13x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami,
autor se narodil na Slovensku
v Brezové pod Bradlom, studoval
na AVU u profesora Obrovského,
dlouho žil v Paříži, pracoval
v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou
se přátelili a později si dopisovali,
za války Molnár působil v Anglii
v československých jednotkách,
mnoho jeho obrazů zůstalo ve Francii
a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

388 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Vojenská kuchyně
(A military kitchen)
kvaš na papíře, 27x21 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor se narodil
na Slovensku v Brezové pod Bradlom,
studoval na AVU u profesora Obrovského,
dlouho žil v Paříži, pracoval v ateliéru
Františka Kupky, s Kupkou se přátelili
a později si dopisovali, za války Molnár
působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 3900 CZK (163 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

392 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Nahá dívka stojící v ateliéru
(A standing nude female in a studio)
olej na plátně, 90x64 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu štítek s popisem:
„Dívka v pařížském ateliéru“, datováno 1937,
autor se narodil na Slovensku v Brezové
pod Bradlom, studoval na AVU u profesora
Obrovského, dlouho žil v Paříži, pracoval
v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou se
přátelili a později si dopisovali, za války
Molnár působil v Anglii v československých
jednotkách, mnoho jeho obrazů zůstalo
ve Francii a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

385 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Milenci
(Lovers)
akvarel na papíře, 16x12 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami,
datováno vlevo dole 1942, autor se narodil
na Slovensku v Brezové pod Bradlom,
studoval na AVU u profesora Obrovského,
dlouho žil v Paříži, pracoval v ateliéru Františka
Kupky, s Kupkou se přátelili a později si
dopisovali, za války Molnár působil v Anglii
v československých jednotkách,
mnoho jeho obrazů zůstalo ve Francii
a v Anglii, jeho výstava se konala
v roce 2010 v pražském Rudolfinu,
vyvolávací cena: 1800 CZK (75 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
386 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Stavba stadionu na Letenské pláni
(A construction of the stadium on
Letenská pláň in Prague)
olej na plátně, 33x46 cm, rámováno
v blind rámu, signováno vpravo dole,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských Salonech,
proslavila se hlavně svými květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou
modernou, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

386
387 N
Zálešák, Josef * 1918
Lesní jezírko
(A small lake in a forest)
olej na kartonu, 50x60 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
štítek s popisem vzadu, „spolek výtvarných
umělců Marold, 1952, název:
U jezera,“ moravský krajinář,
styl připomínající malíře Václava Radimského,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

388
389 N
Holzer, Robert (1859-1938)
Námořník s fajfkou v přístavu
(A sailor with a pipe in a harbour)
olej na plátně, 25x20 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
autor studoval malířství ve Vídni,
pobýval ve Francii, byl především
dekoratérem a krajinářem,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
390 N
Holzer, Robert (1859-1938)
Námořník s fajfkou a rybářskými
potřebami
(A sailor with a pipe and fisherman tools)
olej na plátně, 25x20 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
párový obraz k předchozímu,
autor studoval malířství ve Vídni,
pobýval ve Francii, byl především
dekoratérem a krajinářem,
vyvolávací cena: 2800 CZK (117 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
391 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Výletní plachetnice
(A trip sailing boat)
kvaš na papíře, 17x12 cm, rámováno pod
sklem, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských
Salonech, proslavila se hlavně svými
květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

392
393 N
Novák, Vladimír (Vláďa) * 1898
Zátoka s malými plachetnicemi
(A bay with small sailing boats)
olej na kartonu, 37x47 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu popis: Dubrovník,
datováno 1960, autor studoval na UMPRUM
v Praze, byl vynikajícím ilustrátorem,
vyvolávací cena: 3000 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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398 N
Němec, Bohumil * 1900
Potok v lese
(A stream in a forest)
olej na kartonu, 35x24 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1939,
vzadu věnování ke svatbě z roku 1940,
žák malíře L. Csordáka, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

402 N
Javůrek, Karel (1815-1909)
Mnich a šlechtic
(A monk and a nobleman)
akvarel na papíře, 28x23 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole, studoval na pražské akademii u profesora
Tkadlíka, stal se malířem historických námětů,
zobrazoval výjevy z dějin českého národa,
patřil mezi významné české malíře 19. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

393
394 N
Naske, František Xaver * 1884
Zrzavá dívka v čepici a kabátu
(Red hair female with a hat
and a coat)
akvarel na papíře, 21x17 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno iniciálami
vpravo dole, datováno 1955, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 3500 CZK (146 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

398

394
395 N
Řehulka, Jaroslav
Sedící chlapec v modrém obleku
(A sitting boy in a blue suit)
akvarel na papíře, 32x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
datováno 1906,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
396 N
Dobeš, Ludvík (Ludva) * 1914
Stromy u potoka
(Trees by a stream)
olej na plátně, 67x85 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, moravský grafik a malíř,
byl především vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
397 N
Peters, Otto * 1882
Dívka s modrýma očima
v růžových šatech
(A girl with blue eyes in a rose dress)
olej na plátně, ovál 76x60 cm,
rámováno, signováno vpravo uprostřed,
datováno 1918, mírně poškozeno,
autor studoval na UMPRUM u profesorů
Schikanedra a Jeneweina, byl vynikajícím
figuralistou, portrétoval mimo jiné
ministerského předsedu Švehlu
a T.G. Masaryka,
vyvolávací cena: 9000 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

401 N
Charvát, František * 1885
Krajina s chalupami a polem
(A landscape with cottages and fields)
olej na kartonu, 32x39 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
vzadu štítek s popisem: „Krajina kolem Jičína“,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Bukovace a Ottenfelda, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 4000 CZK(167 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

403 N
Schweninger, C.
Milenci v kvetoucí zahradě
(Lovers in a blossom garden)
olej na dřevě, 13x9 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno,
vzadu popis v němčině: „Junge Liebe Frühling“,
mírně poškozeno, německý malíř
2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

399 N
Bílek, Alois * 1887
Kytice ve sklenici
(A bunch of flowers in a glass)
tempera na kartonu, 31x41 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole,
autor studoval na AVU u profesora Pirnera,
byl především figuralistou a malířem zátiší,
pravidelně se zúčastňoval místních výstav,
ilustroval francouzské knihy,
vyvolávací cena: 5500 CZK (229 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
400 N
Anonym
Sáně tažené třemi koňmi – ruská trojka
(A sledge pulling of three horses)
pastel, 33x46 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pravděpodobně ruský autor
1. třetiny 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

395
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404 N
Nejedlý, Karel (1873-1927)
Čtyři nahé dívky před mořskou vlnou
(Four nude females in front of a sea wave)
pastel na kartonu, 73x100 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, autor
studoval na AVU u profesorů Mařáka,
Sequense a Schikanedra, proslavil
se především svými žánrovými obrazy,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 23 000 až 28 000 CZK
405 N
Košvanec, Vlastimil * 1887
Polonahé dívky sedící na louce
(A half nude females sitting on a meadow)
olej na plátně, 100x160 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
vzadu štítek s popisem obrazu, název
„Letní den“, vyjímečné dílo autora, mimořádný
rozměr, kvalitní provedení, autor studoval
na AVU u profesora Hynaise, byl portrétistou
a vynikajícím figuralistou, rád zobrazoval
erotické náměty, módní autor 20.-30. let
20. století, galerijní exponát,
vyvolávací cena: 250 000 CZK (10 417 EUR)
odhad: 220 000 až 280 000 CZK
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VII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
406 N
Anonym
Stojící Adam s hadem
(Standing Adam with the snake)
bronz, výška 32, cm, Francie,
2. polovina 19. století, pseudorenesanční styl,
vyvolávací cena: 9500 CZK (396 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

409 N
Anonym
Klečící polonahý lovec s oštěpem
(A kneeling half nude hunter
with a
javelin)
patinovaná kovová kompozice
na onyxovém podstavci, délka 54 cm,
Francie 20.-30. léta 20. století,
styl art deco,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

412 N
Anonym
Discobolos
bronz, výška 68 cm, značeno „Bronze Garanti“,
zhotoveno podle antické předlohy,
Francie 1. třetina 20. století,
mimořádná velikost a kvalita,
vyvolávací cena: 72 000 CZK (3000 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

410 N
Štíbr, Josef * 1907
Ležící nahá dívka
(A laying nude female)
pálená hlína, délka 68 cm, signováno ve hmotě,
značka výrobce:Keramická škola Bechyně,
autor studoval na UMPRUM v Praze,
navrhoval modely pro manufaktruru v Bechyni,
vytvořil mimo jiné pomník T.G. Masaryka,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

406
407 N
Dvořák, Karel * 1893
Ležící býk
(A laying bull)
pálená zeleně glazovaná hlína,
délka 29 cm, značeno na dně,
zhotoveno pro spolek Mánes v roce 1932,
věnováno panu Josefovi Keplovi,
Dvořák se vyučil zlatníkem,
studoval na UMPRUM u profesorů Myslbeka
a Štursy, sochař uznávaný v Čechách
i v zahraničí – vytvořil válečný
pomník pro Paříž,
vyvolávací cena: 2500 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

412
410
411 N
Richter, Hans (1888-1976) - připsáno
Dívka držící kytici
(A girl holding a bunch of flowers)
bronz kombinovaný se slonovinou
(chryselefantin) na mramorovém podstavci,
celková výška 14 cm, hlava a ruce ze
slonoviny, tělo bronz, podstavec hnědý černě
žilkovaný mramor, Německo, 20.-30. léta
20. století,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (750 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

413 N
Wagner, Ernst (1877-1951)
Stojící nahá dívka
(A standing nude female)
bronz na mramoru, výška 33 cm,
signováno v bronzu, podstavec hnědý černě
a bíle žilkovaný mramor, Německo,
20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1458 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

407
408 N
Anonym
Kominík
(A sweep)
patinovaný zinkocín na dřevěném podstavci,
celková výška 19 cm, pravděpodobně
Rakousko, 1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (50 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

408

413
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414 N
Caussé, Julien * 1869
Pastýřka s flétnou
(A female shepherd with a flute)
zlacený bronz, výška 34 cm, signováno
v bronzu, Francie, přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 49 000 CZK (2042 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

417 N
Anonym
Stojící dívčí torzo
(A standing female torso)
bronz na bílém mramorovém podstavci,
celková výška 38 cm, značeno písmenem B
v kroužku na podstavci, český sochař
2. poloviny 20. století, surrealistický styl,
vyvolávací cena: 6900 CZK (288 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

418 N
Anonym
Madona s anděly
(A Holly Mother with angels)
Morava, Slezko, 2. třetina 19. století,
polychromovaná řezba, výška 38 cm,
délka 51 cm, mírně poškozeno,
Osvědčení k trvalému vývozu,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1208 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

418

417
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419 N
Schmidtkunz, K.
Hlava Krista se secesními ornamenty
(The head of Jesus Christ with Art
Nouveau ornaments)
dřevořezba v dřevěné destičce, 12x12 cm,
rámováno, signováno vzadu ve dřevě,
datováno 1926, německý sochař
z oblasti Sudet,
vyvolávací cena: 2000 CZK (83 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

415 N
Anonym
Polonahá dívka krotící pardála
(A half nude female training a panther)
zlatě patinovaná kovová kompozice
na onyxovém podstavci, celková výška 30 cm,
Francie 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
416 N
Kinsburger, Sylvain (1855-1935)
Busta dívky s růží
(A bust of a female with a rose)
patinovaná kovová kompozice na dřevěném
sametem potaženém podstavci, celková výška
37 cm, Francie, přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK

416

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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Schimandel (Šimandl), Václav: 348
Schweninger, C.: 403
Skála, Vít: 292
Slavíček, Jan: 266
Smidtkunz, K.: 419
Sokolov: 347
Srnský, Alois: 302
Stěhule, Karel: 349
Stretti, Mario: 229, 331, 332
Stretti-Zamponi, Jaromír: 202, 231
Strnad, Josef: 276
Strömniger, Vilém: 330
Swind, von, Moritz: 235
Šimon, Tavík František: 207
Škrabánek, František: 253, 287
Šrámek, Tomáš: 285
Štíbr, Josef: 410
Štolovský, Josef: 278
Šulc, Karel: 310
Šunken, V. Mikuláš: 296
Švabinský, Max: 208
Toňátko (Boubín), Antonín: 367
Úprka, Joža: 322
Váchal, Josef: 204
Veselý, Octave A.: 300, 301
Větrovský, Josef: 200, 212, 213,
214, 216
Vlach, Oldřich: 245
Volešák, L.: 264
Votruba, František: 247
Votruba, Jaroslav: 240, 361
Wagner, Ernst: 413
Weidlich, Evžen (Joža): 304
Zavázal, František: 256
Zálešák, Josef: 387
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Předaukční výstava dražených předmětů proběhne ve dnech 29. 5. – 4. 6. 2011
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

