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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 25. 2. – 2. 3. 2012 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 25th February - 2nd March 2012 every
day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

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

Aukce proběhne v sobotu 3. 3. 2012 ve 14:00 hod. v budově
ALMA ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 3rd March at 2:00 p.m.
at ALMA ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.
Parkovat je možné v podzemních garážích
pod nám. Jana Palacha (vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages
under the Jan Palach sq. (entrance by Rudolfinum).

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)
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 = 25 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: U sv. Valentina, v. o. s.,
Praha 1, Valentinská 7, IČO: 48 11 97 68,
podnikající jako fyzická osoba, účastník
sdružení VALENTINUM aukční dům,
sdružení fyzických osob provádí dražbu
na návrh vlastníků předmětů dražby, a to
dne 3. 3. 2012 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 25. 2. – 2. 3. 2012 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 ČSOB a.s.,
Praha 1, č.ú.: 103821637/0300.
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. The price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 25 CZK.
AUCTION NOTICE
Auction notice of a public voluntary
auction organised as a common sale
as stated in act No. 26/2000 Sb.
1.	Auctioneer U sv. Valentina, v. o. s.,
Praha 1, Valentinska 7, ICO: 48 11 97 68,
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,
3rd March 2012 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 5. 2. 2012
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 25th February 2nd March 2012 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, 5th February 2012
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1N
Cínový secesní korbel
(A tin Art Nouveau tankard)
Německo, WMF, přelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno květinovým dekorem,
stříbřeno, značeno, výška 23,5 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK

5N
Rohová polička na zeď
(A corner shelf on a wall)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
zdobeno řezbou v pseudobarokním stylu,
polychromované, zlacené dřevo,
úchyty k zavěšení, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

10 N
Stříbrná slánka a pepřenka
(Silver salt and pepper bowls)
Rusko, počátek 20. století, zdobeno
gravírováním s květinovým dekorem,
Ag 875/1000 (84 zolotnikov), hmotnost 66,8 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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2N
Stříbrná pudřenka
(A silver powder case)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
gravírováním, nepoškozené zrcátko, dobrý stav,
Ag 900/1000, hmotnost 91,6 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
3N
Zrcadlo v dřevěném vyřezávaném rámu
(A mirror in a wooden engraved frame)
Čechy, přelom 19. a 20. století, zabrušované
zrcadlo, historizující řezba, kruhy na zavěšení,
vnější rozměr 126x75 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK

6
Komoda se třemi šuplíky
z tmavě hnědého dřeva
(A commode with three drawers
of a dark brown wood)
Čechy, přelom 19. a 20. století, masiv,
mořeno do ořechové barvy, původní
mosazné kulaté kování, výška 86 cm,
hloubka 60 cm, šířka 120 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
7N
Mosazný vánoční stromeček se zvonečky
(A brass Christmas tree with bells)
Německo, kolem poloviny 20. století,
tak zvané „Andělské zvonění“,
svícínek na 4 svíčky, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

11 N
Černá krabička s malbou Rudého
náměstí a Kremlu (A black box
with painting of the Red Square
and the Kreml Castle in Moscow)
Rusko, datováno 1983, černě lakováno,
víko zdobeno malbou, vlevo označení v azbuce
Fedoskino 1983, vpravo signováno Belosvetova,
výška 7,5 cm, délka 25 cm, šířka 19 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

11

12 N
Kristus z kosti na dřevěném kříži
(Christ of bone on a wooden cross)
Francie, přelom 19. a 20. století,
připevněno na sametové podložce
v dřevěném zlaceném rámečku,
Kristus řezba v kosti, výška rámečku 27 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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4
Malé „benátské“ zrcadlo
(A small ´Venetia´ mirror)
pravděpodobně Čechy, 20.-30. léta
20. století, skleněný rámeček vytvořený z
růžových květů a křišťálového skla
podloženého „zlatou“ fólií, délka 38 cm,
úprava k zavěšení na zeď, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

8N
Gobelín s rokokovou pastýřskou scénou
(A tapestry with rococo shepherd´s scene)
Francie,, 1. třetina 20. století, bordura
s květinovým dekorem, rozměr 210x154 cm,
kroužky na zavěšení, dobrý stav,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
9N
Ruční gobelín s jelenem a psy
(A hand made tapestry with a stag
and dogs)
Francie, přelom 19. a 20. století,
lovecká scéna, bordura s květinovým dekorem,
rozměr 118x168 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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13 N
Panenka s porcelánovou hlavou
s hnědýma očima
(A doll with porcelain head
with brown eyes)
Německo, Durynsko, Armand Marseille,
model Queen Louise z roku 1894, jméno
modelu podle oblíbené pruské královny,
dřevěné kloubové tělo, dobové šaty,
klobouček, skleněné oči, celková výška 61 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

16 N
Sevírovací stolek
(A serving-trolley)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno
ve stylu slavných anglických nábytkářů
18. století (Chippendale), dřevěná konstrukce,
deska z ratanu krytého skleněnou deskou,
dvě poličky, kolečka, výška 61 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

20 N
Lodní dalekohled
(A ship telescope)
Anglie, 1. třetina 20. století, mosaz,
složeno ze 4 teleskopických trubic,
délka po rozložení 37,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

20

21 N
Mušle v bronzové montáži
(A mother of pearl in a bronze
monting)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století,
secesní styl, montáž vytvořená z bronzových
listů a květů, mušle značena „Pola“,
výška 18 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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14 N
Bronzový kalamář plasticky
zdobený ženskou hlavou
(A bronze inkstand with a plastic
decoration of a female head)
Německo, počátek 20. století, secesní styl,
skleněné misky, značeno „Geschultz“
(patentováno) a „Real Bronze“, šířka 19 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

17 N
Dřevěný šachový stolek
(A wooden chess table)
Francie, 20.-30. léta 20. století,
vyrobeno v klasicistním duchu, intarzovaná
deska, mosazná kolečka, výška 71 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

21
22 N
Loutkové dívadlo s 32 loutkami
(A marionette theatre with 32 marionettes)
Čechy, kolem poloviny 20. století,
kulisy a nábytek dle návrhu Artuše Scheinera,
6 proměn, loutky návrh profesor Šváb,
výrobce J.R. Vilímek 1944-1948, vynikající stav,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

14
15 N
Tři odkládací stolky
(Three side-tables)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno
ve stylu slavných anglických nábytkářů
18. století (Chippendale), dřevěná konstrukce,
deska z ratanu krytého skleněnou deskou,
stolky možné složit do sebe (hnízdové),
výška nejvyššího 56 cm, další výšky 48 a 42 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

15

17
18 N
Dvě soubojové pistole v kazetě
(Two duel pistols in a box)
Čechy, Golčův Jeníkov, F. Morawek
(1753-1833), značeno na hlavních
„F. Morawek in Jenikau“, před rokem 1791,
v tomto roce F. Morawek přesídlil do Českého
Krumlova, kde se stal hlavním puškařem
šlechtického rodu Schwarzenbergů, perkusní
systém upravený v 19. století, délka každé
pistole 32,5 cm,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2600 EUR)
odhad: 72 000 až 90 000 CZK
19 N
Měděná bábovková forma
(A copper cake form)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
plasticky zdobená do tvaru šroubovice,
kroužek na zavěšení, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

22
23 N
Mosazná, plasticky zdobená krabička
čtvercového tvaru
(A brass plastic decorated box
of square shape)
Rakousko, 1. třetina 20. století, zdobeno
filigránem, na podstavci listy a šneci, zavírání
ve tvaru prstů, uvnitř samet,
půdorys 13,8x13,8 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

19

5
24 N
Model sportovní plachetnice Shamrock
(A model of sport sailing boat Shamrock)
přelom 20. a 21. století, dřevěný model
s plátěnými plachtami postavený podle
slavného originálu plachetnice Shamrock,
tato loď byla postavena v roce 1930 pro
mistrovství USA, lodě tohoto typu se staví
dodnes, délka modelu 100 cm,
vyvolávací cena: 2100 CZK (84 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

26 N
Model vojenské plachetnice
(A model of military sailing boat)
přelom 20. a 21 století, dřevěný model
s plátěnými plachtami postavený podle
originálu plachetnice Amerigo Vespucci,
tato italská vojenská loď nesla jméno
slavného mořeplavce, délka modelu 136 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
27 N
Stříbrná miska plasticky zdobená
květinovým dekorem
(A silver bowl with a plastic decoration
of flowers)
Rakousko, 1. polovina 19. století,
13 lotový punc, Ag 812/1000,
hmotnost 403,4 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

30
Velký ručně tkaný koberec s dekorem
květů a ornamentů
(A big hand made carpet with decoration
of flowers and ornaments)
Persie, 20.-30. léta 20. století,
rozměr 432x320 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 38 000 CZK (1520 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
31 N
Mosazná stříbřená krabička na čtyřech
kulovitých nožkách
(A brass silver plated box
on four round legs)
Morava, Moravská Třebová, František Bibus
a syn, 1. třetina 20. století, plasticky zdobeno,
okraj květinový dekor, dřevěné dno,
délka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

24
25 N
Model americké válečné plachetnice
Constitution
(A model of US navy sailing boat
Costitution)
přelom 20. a 21. století, dřevěný model
s plátěnými plachtami postavený podle
slavného originálu plachetnice Constitution,
tato dřevěná třístěžňová těžká fregata byla
postavena v roce 1797, proslavila se
ve válečných akcích proti Velké Británii,
porazila pět britských válečných lodí,
má přezdívku „Old Ironsides“ a je nejstarší
funkční námořní lodí na světě, délka 140 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

27
28 N
Mosazný lustr kulovitého tvaru zdobený
šesti figurami
(A brass chandelier ball-shaped decorated
with six figures)
Německo, 1. třetina 20. století,
pseudorenesanční styl, tvořeno mosaznými
mřížemi, osazeno 12 žárovek, figury:
šašek, učenec, dva šlechtici, dva rytíři,
výška 70 cm, průměr 65 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

31
32 N
Dvě vyřezávané židle
(Two engraved chairs)
Francie, po roce 1880, pseudorenesanční styl,
tmavě mořené dřevo, opěradlo zdobené
dekorem dvou lvů, na nohách řezba masky,
výška každé židle 123 cm, restaurovanáno,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
33 N
Stříbrné chrastítko s postavou šaška
(A silver baby´s rattle with a figure
of a clown)
Rakousko, kolem poloviny 19. století,
plasticky zdobeno, 6 rolniček, píšťalka,
rukojeť ze slonoviny, Ag 812/1000 (13 lotů),
celková hmotnost 38,12 g, Osvědčení
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 7500 CZK

25
28

23

29 N
Panenka s porcelánovou hlavou
a světlými vlasy
(A doll with a porcelain head
and blond hair)
Německo, Armand Marseille, počátek
20. století, značeno: „AM, Made in Germany“,
kloubové tělo, dobové oblečení, modré,
skleněné mrkací oči, délka 53 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

33

34 N
Stříbrný uzávěr na vinnou láhev
(A silver closure on wine bottle)
Německo, přelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno v pseudobarokním duchu,
osazen korkový špunt, Ag 800/1000,
celková hmotnost 18,5 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

6
38 N
Velká cínová váza zdobená dívčí figurou
(A big tin vase decorated with a female
figure)
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
figurální váza na povrchu plasticky zdobená
máky, skleněná broušená vložka, výška 40 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

41 N
Dřevěná vykládaná krabice s hracím
strojkem
(A wooden inlayed box with playing
machine)
Čechy, 1. třetina 20. století, krabice zdobená
dekorem květů, uvnitř švýcarský mosazný hrací
strojek, šířka 34 cm, klíček,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

34

35 N
Lopatka na dorty se stříbrnou rukojetí
(A cake ladle with a silver handle)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
střenka z leptané zlacené ocele,
Ag 800/1000, celková hmotnost 73,4 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK

42

35

36 N
Zrcadlo v dřevěném secesním rámu
(A mirror in a wooden Art Nouveau frame)
Čechy, počátek 20. století, vyřezávaný rám
s květinovým dekorem, hnědé mořené dřevo,
řezba kolorovaná secesní zelení, vnější rozměr
rámu 65x65 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

41
42 N
Šest vidliček a šest nožů se stříbrnými
rukojeťmi
(Six forks and six knives with silver
handles)
Čechy, 2. polovina 19. století, ocelové střenky,
rukojeti puncované rakousko-uherskou
značkou, ryté iniciály, Ag 800/1000,
celková hmotnost 962 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

38

36
37 N
Velká cínová žardiniéra plasticky zdobená
vegetativním dekorem
(A big tin bowl with a plastic floral
decoration)
Německo, přelom 19. a 20. století,
pseudobarokní styl, původní kovová vložka,
délka 45 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

37

39 N
Vějíř z perleti, hedvábí a krajek
(A fan of mother of pearl, silk and laces)
Čechy, zhotoveno u příležitosti zemské výstavy
v roce 1891, mimořádně dekorativní provedení,
rytá a vyřezávaná perleť, zdobeno stříbrem,
na hedvábí malba Veletržního paláce v Praze
a zemských znaků Čech, Moravy a Slezska,
délka 36 cm, originální etuje, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 70000 CZK

43 N
Stříbrná tabatěrka
(A silver cigarette case)
Čechy, 40. léta 20. století, zdobeno
gravírováním, uvnitř věnování: „Vzpomínku –
osazenstvo dolů v Krásné Hoře, 19.3. 1947 “,
Ag 800/1000, hmotnost 133 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

40 N
Barometr v dřevěném pouzdru
(A barometer in wooden case)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
závěsný barometr, oko k uchycení,
celkový průměr 15,5 cm,
vyvolávací cena: 550 CZK (22 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

40

43
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II. SKLO
(GLASS)
44 N
Vázička z křišťálového
lisovaného skla s dekorem
mořských koníků a ryb
(A vase of a crystal press glass
with decoration of sea horses
and fishes)
Čechy, Desná, Riedel, 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno,
leptáno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

47 N
Sklenice z modrého opálového skla
zdobená zlacením
(A glass of a blue opaline glass decorated
with gold)
Čechy, 2. polovina 19. století,
biedermeierovský styl, malováno
zlatem,vegetativní dekor, výška 11,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

50 N
Číše, mléčně vrstvená s broušenými
čočkami
(A glass, milk overlayed with cut lenses)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
kolem poloviny 19. století, biedermeirovský
styl, křištálové sklo, válcovitý tvar, vrstveno,
broušeno, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

48 N
Křišťálová maska dívky
(A crystal mask of a female)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Schlevogt,
30. léta 20. století, styl art deco, značeno
na podstavci Ingrid, plastika získala Grand Prix
na pařížské světové výstavě v roce 1937,
modelér Josef Bernhard, umělecké lisované sklo
ve stylu Lalique, broušeno, leptáno,
výška 38 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhadní cena: 25 000 až 30 000 CZK

51 N
Pohár, mléčně a růžově vrstvený
s broušenými čočkami a květinami
(A beaker, milk and rose overlayed
with cut lenses and flowers)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
kolem poloviny 19. století, biedermeirovský
styl, křištálové sklo, krátká noha, vrstveno,
broušeno, nápis „Zum Andenken“
(Na památku), výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
52 N
Zelená irizovaná váza plasticky zdobená
skleněnou nití
(A green irisated vase with a plastic
decoration of a glass fibre)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, kolem roku
1908, pravděpodobně návrhář Eduard
Prochaska, aventurínové sklo s částečkami
v barvě kovu ve hmotě, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

44
45 N
Křišťálová váza s barevnými
skvrnami ve hmotě (A crystal
vase with colour spots in matter)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 2. polovina
20. století, zhotoveno ve stylu
„kapesníčkových“ váz z benátského Murana,
značeno, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

53 N
Velká broušená váza z kouřového skla
(A big cut vase of a smoked glass)
Čechy, pravděpodobně Moser, po roce 1945,
fasetově broušeno, členěno do 4 pater,
vybroušené obdélníkové plochy, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

48

45

49 N
Sklenice s červenou lazurou s řezbou
zvířat a krajiny
(A glass with a red overlay with engraving
of animals and a landscape)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století,
styl Egermann vycházející z tradic
biedermeierovského skla, křišťálové,
červeně lazurované sklo, broušený dekor
a čočky, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

46

49

46 N
Fialová broušená váza s rytinou koně
(A violet cut vase with an engraving
of a horse)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, po roce 1945,
fasetově broušené alexandritové sklo,
rytina signovaná J. Balcar, značeno leptanou
značkou na dně, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhadní cena: 16 000 až 20 000 CZK

53

8
54 N
Fasetově broušená váza ze žlutého skla
(A facet cut vase of a yellow glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, po roce 1945,
tak zvané citrínové sklo, „papežský brus“,
značeno leptanou značkou, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

59 N
Skleněné těžítko s bílými květinami uvnitř
(A glass paperweight with white flowers
inside)
Čechy, 1. polovina 20. století, žlutobílý základ,
tři květy se stonkem, okvětní lístky zdobeny
modře, průměr 8 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

59

54

55 N
Fialová irizovaná vázička
(A violet irisated small vase)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, počátek
20. století, zdobeno dekorem zatavených nití,
výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

61 N
Malá irizovaná vázička s dekorem květin
(A small irisated vase with decoration
of flowers)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, počátek
20. století, secesní styl, intarzované stylizované
květiny, spodní část opletena skleněnou nití,
výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 3600 CZK (144 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK
62 N
Kulovitá těžítková váza
(A round paperweight vase)
Čechy, 60.-80. léta 20. století, návrh Stanislav
Libenský (1921-2002), světově uznávaný tvůrce,
spolupracoval se sklárnou v Železném Brodě,
křišťálové sklo s barevnými segmenty ve tvaru
soustředných zelených kružnic kolem modrého
jádra, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK

60 N
Váza ze žlutého skla s vybroušenými
pruhy ve tvaru spirály
(A vase of yellow glass with cut stripes
in the shape of spiral)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 30.-40. léta
20. století, citrínové sklo, fasetový brus,
značeno, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

62

63 N
Fasetově broušená karafa se šesti
skleničkami
(A faset cut decanter with six glasses)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, kolem poloviny
20. století, šestiboký tvar, značeno,
výška karafy 26,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

56 N
Růžově hnědá, fasetově broušená vázička
(A pink brown, facet cut small vase)
Čechy, Železný Brod, značeno Hloušek,
datováno 1926, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
57 N
Křišťálový talíř plasticky zdobený ovocem
(A crystal plate with a plastic decoration
of fruit)
Francie, sklárna René Lalique, značeno:
„R. Lalique, France“, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, lisované, broušené, leptané sklo,
částečně hnědě lazurováno, průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

60
57

58 N
Křišťálová broušená sklenice
s dvoustěnným dnem s čtyřlístkem
(A crystal cut glass with a double bottom
with four leaves inside)
Čechy, přelom 19. a 20. století, styl navazující
na tradici tak zvaných dvojstěnek, do dvojitého
dna vložena zlatá fólie se zelenou malbou
čtyřlistku, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

63

58

64 N
Skleněný svícen v barvě stříbra
(A glass candlestick in the colour of silver)
Čechy, přelom 19. a 20. století, křišťálové
sklo zevnitř zdobené amalgamem, malováno
emaily v historizujícím duchu, výška 20,5 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 690 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

9

65 N
Jablečně zelená váza se zlatou malbou
květů
(An apple green vase with gold painting
of flowers)
Čechy, Harrachov, počátek 20. století,
secesní styl, sklovina v barvě chrysoprasu,
leptáno, zlaceno, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

68 N
Velká, fasetově broušená, hnědá váza
(A big faset cut brown vase)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina
20. století, topazové sklo, značeno,
výška 31,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

71 N
Malá broušená váza ze žlutého skla
(A small cut vase of yellow glass)
Čechy, Železný Brod, kolem poloviny
20. století, broušený stylizovaný květinový
dekor, mírně poškozeno, výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (52 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

66 N
Váza z mramorovaného irizovaného skla
(A vase of a marber irisated glass)
Čechy, Riedel, 1. třetina 20. století, lithialinové
sklo zeleno-hnědo-bílé, výška 30,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
67 N
Dóza s víkem zdobená oroplastikou
(A bowl with a cover decorated
with oroplastic)
Čechy, Harrachov, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, fialové sklo, leptáno, zlaceno,
výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

71

78

56

72 N
Váza z červeného a zeleného skla plasticky
zdobená
(A vase of red and green glass
with a plastic decoration)
Čechy, 60.-80. léta 20. století, podle návrhu
Františka Víznera (1936-2011), významný
návrhář spolupracující se sklárnou Moser,
zdobeno vroubkováním, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 3600 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

68
69 N
Křišťálová váza s fialovou lazurou
s leptaným dekorem slonů
(A crystal vase with a violet overlay
with etched decoration of elephants)
Čechy, Lenora, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, lazurováno, leptáno,
broušeno, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

67

70 N
Fasetově broušená váza ze zeleno
šedého skla
(A faset cut vase of green grey glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 40. léta
20. století, atypický tvar, značeno, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

69

64

70

73 N
Sklenice z modrého skla zdobená čočkami
(A glass of blue glass decorated
with lenses)
Čechy, Nový Bor, Haida, 20. léta 20. století,
ovlivněno biedermeirovkým stylem,
broušeno, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

10
76 N
Fialová křišťálová broušená váza
(A violet crystal cut vase)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, kolem poloviny
20. století, sklovina přecházející z křišťálové
do ametystové barvy, fasetově broušeno,
značeno, výška 27,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6200 CZK

81 N
Kovový nástolec se zelenou irizovanou
miskou
(A metal monting with a greeen irisated
plate)
Čechy, počátek 20. století, secesní styl,
plasticky zdobená stříbřená noha, skleněná
miska s prolamovanými okraji, výška 33 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
82 N
Křišťálová cukřenka s víčkem
malovaná květinami
(A crystal sugar bowl with a cover
painted with flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, malováno
barevnými emaily, zlaceno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

73
74 N
Dvě sklenice na noze z fialového skla
zdobené oroplastikou
(Two glasses on legs of violet glass
decorated with oroplastic)
Čechy, Harrachov, 20.-30. léta 20. století,
ovlivněno Moserem, broušeno, leptáno,
zlaceno, oroplastika s námětem ptáčků,
výška 16,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

76
77 N
Jablečně zelená váza se žlutými
skvrnami (An apple green vase
with yellow spots)
Morava, Škrdlovice, 60.-80. léta 20. století,
sklo barvené ve hmotě, žluté nálepy,
výška 27 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

74
75 N
Třídílná toaletní souprava z malachitového
skla (Three pieces parfume set
of malachite glass)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Schlewogt,
20.-30. léta 20. století, styl art deco,
plasticky zdobeno květinovým dekorem
a postavami nahých dětí, výška karafky 20 cm,
mírně poškozeno
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

75

82

83 N
Sedící Budha ze zeleného skla
(Sitting Buddha of green glass)
Čechy, Desná, Riedel, podle návrhu firmy
Schlevogt, 20.-30. léta 20. století,
lisované malachitové sklo, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

78 N
Olivově zelená váza s leptanými
kosočtverci
(An olive green vase with etched rhombes)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor (Haida),
30. léta 20. století, styl art deco, pískováno,
leptáno, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 650 CZK (26 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK
79 N
Křišťálová a hnědá váza z hutního skla
(A crystal and brown vase of heavy glass)
Čechy, podle návrhu Františka Víznera
(1936-2011), významný návrhář spolupracující
se sklárnou Moser, válcovitý tvar, spodní hnědá
část zvrásněná jako kůra stromů, horní
křišťálová část tvar kalamáře, výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

83

80 N
Smaragdově zelená váza z hutního skla
(An emerald green vase of heavy glass)
Čechy, podle návrhu Františka Víznera
(1936-2011), významný návrhář spolupracující
se sklárnou Moser, válcovitý tvar,
plastický abstraktní dekor, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

84 N
Skleněný džbáneček zdobený
stylizovaným dekorem květů
(A small glass jug decorated with flowers)
Itálie, Benátky, Murano, 1.třetina 20. století,
styl millefiori, barevné segmenty zatavené
ve hmotě, výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

11

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
85
Porcelánový talíř s abstraktní malbou
(A porcelain plate with an abstract
painting)
Čechy, datováno 1969, značeno značkou
akademického sochaře Jaroslava Bejčka
(1926 – 1986), malováno kobaltovou modří
pod glazurou, průměr 32 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

89 N
Figurální pětiplamenný svícen
(A figural candlestick for five candles)
Německo, Sasko, Potschappel u Drážďan,
počátek 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, bohatě plasticky zdobeno
květinami a postavou nahého chlapečka
(putti), výška 45,5 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

91 N
Malá keramická žardiniéra plasticky
zdobená dekorem stromů
(A small ceramic bowl with a plastic
decoration of trees)
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
plasticky zdobeno, barevně glazováno,
délka 20 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

86 N
Keramický sedící Budha
(A ceramic sitting Buddha)
Čechy, 1. třetina 20. století, patinováno
v bronzové barvě ve stylu Bechyně, značeno,
restaurováno, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

91
92 N
Dvouplamenný keramický svícen
(A ceramic candlestick for two candles)
Čechy, pravděpodobně Dubí u Teplic,
Eichwald, počátek 20. století, secesní styl,
plasticky zdobeno květinovým dekorem,
glazováno, výška 18,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

89

86
87 N
Dvě porcelánové figurky vesnických dětí
(Two porcelain figures of village children)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, po roce 1945,
glazováno, malováno, značeno, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
88 N
Keramická žardiniéra plasticky zdobená
květinami
(A ceramic bowl with a plastic decoration
of flowers)
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
plasticky zdobeno, barevně glazováno,
značeno, délka 38 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

90 N
Keramický talíř plasticky zdobený
květinami a ptáčky
(A ceramic plate with a plastic decoration
of flowers and birds)
Rakousko-Uhersko, značeno „Made in Austria“,
pravděpodobně Čechy, přelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno, barevně glazováno,
otvor na zavěšení, průměr 30,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

92
93 N
Tři porcelánoví ptáci
(Three porcelain birds)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, kolem poloviny
20. století, kvalitní provedení, sousoší dvou
ptáků, jeden samostatný, glazováno, malováno,
značeno, výška sousoší 12 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

90

93

87

88

94 N
Porcelánový moderní slon
(A porcelain modern elephant)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 2. polovina
20. století, bruselský styl, glazováno,
malováno, zlaceno, délka 21,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

12
97 N
Porcelánová vázička s květy a hmyzem
(A small porcelain vase with flowers
and insect)
Dánsko, Kodaň, 2. polovina 20. století,
malováno pod glazurou, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

101 N
Porcelánový talíř s malbou švestek
(A porcelain plate with painting of plums)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
kolem poloviny 19. století, plasticky
zdobeno dekorem listů, glazováno,
malováno, průměr 30,5 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

94

95 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 psa s míčem, postaveno
na třech nožkách, glazováno, zdobeno
pastózními emaily, zlaceno, restaurované víko,
celková výška 62 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

97

121

98 N
Bílý slon malovaný v art decovém stylu
(A white elephant painted
in Art Deco style)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, glazováno,
malováno, zlaceno, značeno, délka 37 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

101

102 N
Faun se sovou
(Faun with an owl)
Dánsko, Kodaň, kolem poloviny 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, značeno,
výška 16 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
103 N
Fajánsová váza s víčkem
s malbou páva
(A faience vase with a cover
with painting of a peacock)
Holandsko, Delft, manufaktura
u „Porcelánové láhve“, 1. třetina
20. století, barevně malováno,
víko plasticky zdobeno figurou lva,
výška 32,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

98

95
96 N
Busta Gándhího
(A bust of Gandhi)
Čechy, Royal Dux, 60.-70. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

99 N
Keramická maska holčičky v šátku
(A ceramic mask of a girl in a scarf)
Morava, Znojmo, Keramia, 20.-30. léta
20. století, pálená hlína, částečně glazovaná,
značeno, otvor k zavěšení, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

103

99

96

100 N
Porcelánový talíř s malbou zelených draků
(A porcelain plate with painting of green
dragons)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
po roce 1945, glazováno, malováno,
tradiční míšeňský dekor vycházející
z japonských vzorů, průměr 26 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

100

13
104 N
Keramické umyvadlo, džbán a dvě dózy
s víčkem
(A ceramic wash basin, jug and two bowls
with covers)
pravděpodobně Čechy, počátek 20. století,
jemná kamenina, glazováno, zdobeno potiskem
s dekorem květin, výška džbánu 28 cm,
umyvadlo průměr 35,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

108 N
Světle zelená mísa se zlatou rukojetí
zdobená květinami
(A pale green bowl with a golden handle
decorated with flowers)
Čechy, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl,
miska rozdělená na dvě části, porcelán,
glazováno, zdobeno potiskem a malbou,
zlaceno, délka 33 cm,
vyvolávací cena: 650 CZK (26 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

111 N
Tři vázičky s barevnými pruhy
(Three vases with coloured stripes)
Čechy, Teplice, Ditmar-Urbach,
50.-60. léta 20. století, bruselský styl,
jemná kamenina, glazováno, malováno,
jedna značená, výška větších 21 cm,
výška menší 15,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

111
104
105 N
Velký porcelánový talíř s malbou květin
(A big porcelain plate with painting
of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), 30. léta
20. století, tradiční míšeňský dekor, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, průměr 39 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

108
109 N
Polonahá dívka s kobrou
(A half nude female with a cobra)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, jemná bílá kamenina, glazováno,
malováno zlatem, značeno, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

112 N
Keramická miska s dívkou a lekníny
(A ceramic bowl with a female and water
lilies)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek
20. století, secesní styl, jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzovými barvami,
značeno růžovým trojúhelníkem s písmenem,
E, poškozeno, restaurováno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

105
106 N
Šálek s podšálkem s červenými draky
(A cup and soucer with red dragons)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), datováno
1904, porcelán, glazováno, malováno, na dně
šálku i podšálku nápis: „Königl. Hofwirtschaft“,
dekor červených draků určený pro královský
dvůr už od dob Augusta Silného, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

109
110 N
Malá sedící tanečnice s krajkovou sukní
(A small sitting dancer with a lace skirt)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt,
Müller, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2200 až 3800 CZK

107

107 N
Mísa na noze s modrým okrajem
a mytologickým výjevem
(A dish on a leg with blue margin
and a mythological scene)
Čechy, Trnovany u Teplic, Karlovarský
porcelán (dříve Wahliss), 30. léta 20. století,
vídeňský styl, porcelán, glazováno, zlaceno,
centrální tištěný medailon, signovaný Angelica
Kauffman podle vzoru slavné rakouské malířky,
námět „Paridův soud“, průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

110

140

112
113 N
Šest modrobílých vánočních talířů
(Six blue white Christmas plates)
Dánsko, Kodaň, roky: 1974, 1976, 1977, 1978,
1979, 1981, porcelán, zdobeno pod glazurou,
průměr každého 18 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

113

14
114 N
Talíř s malbou růže
(A plate with painting of a rose)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 1. třetina
20. století, zhotoveno v kodaňském stylu,
porcelán, malováno pod glazurou, značeno,
průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

118 N
Stojící šašek a maska starce
(A standing clown and a mask of old man)
Čechy, Trnovany u Teplic, Wahliss,
1. třetina 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, alegorie bláznovství
a rozumu, výška 19,5 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

123 N
Polonahý chlapeček vařící čokoládu
(A half nude boy cooking chocolate)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, číslo modelu C 97, pořadí
z formy 115, soška ze série pracujících dětí,
výška 11 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

114
115 N
Stojící polonahá dívka se srnou
(A standing half nude female
with a red-deer)
Čechy, Duchcov, Royal Dux,
20.-30. léta 20. století, jemná kamenina,
glazováno, malováno, značeno,
atraktivní model, výška 41 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
116 N
Vázička s víkem s malbou červeného draka
(A small vase with a cover with painting
of a red dragon)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
kolem poloviny 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

118
119 N
Dózička s víkem s malbou květin a zvířat
(A small bowl with a cover with painting
of flowers and animals)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
20.-30. léta 20. století, inspirováno japonským
stylem kakiemon, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, průměr 12 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
120 N
Jídelní servis pro sedmnáct osob zdobený
květinami a zlacením
(A dinner set for seventeen persons
decorated with flowers and gold)
Čechy, Březová (Pirkenhammer),
Christian Fischer, značka z let 1846-1853,
porcelán, glazováno, malováno, dekorováno
v duchu druhého rokoka, 17 mělkých talířů,
17 hlubokých talířů, 3x terina s víkem,
2 velké oválné mísy, 2 porcelánové lžíce,
2 slánky a pepřenky, 2 šestibokké mísy,
2 velké kulaté mísy, 1 omáčník s podtalířkem,
celkem 48 kusů,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
121 N
Velká fajansová váza s uchy ve tvaru hadů
malovaná renesančními výjevy
(A big faience vase with handles
in the shape of snakes painted
with renaissance scene)
Itálie, styl istoriato, přelom 19. a 20. století,
tak zvaná hadí váza, plasticky zdobeno
maskami, malováno renesančními ornamenty,
dva malované výjevy: bohyně Diana na lovu
a Paridův soud, výška 87 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

116
117 N
Velký barevný pták sedící na větvi
(A big colour bird sitting on a branch)
Německo, Sasko, Potschappel u Drážďan,
1. třetina 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, kvalitní provedení, zobrazení
bájného ptáka Fénixe, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (516 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

122 N
Dvě porcelánové vázy plasticky
zdobené draky
(Two porcelain vases with a plastic
decoration of dragons)
Japonsko, 2. polovina 19. století, období
Meidži, malováno ornamenty modře
pod glazurou a červeně a zeleně na glazuře,
stylizovaný dekor imari, značeno 6 písmenou
červenou značkou na glazuře, výška každé
vázy 24,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

123

124 N
Faun s králíkem a flétnou
(Faun with a rabbit and a flute)
Dánsko, Kodaň, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, soška
z populární série satyrů, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

124
125 N
Porcelánová kachna
(A porcelain duck)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, kolem poloviny
20. století, malováno pod a na glazuře,
značeno „Handgemalt“ (ruční malba),
výška 21 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

122

15
126 N
Květinářka v bílo modrých šatech
(Flower girl in white blue dress)
Německo, Sasko, kolem poloviny 19. století,
míšeňský styl, kvalitní provedení,
neznačeno, výška 12 cm, restaurované dno,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

130
Šálek s podšálkem plasticky zdobený
a malovaný květinami
(A cup and soucer with plastic decoration
and paintigs of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen),
2. polovina 19. století, druhá jakost,
malováno mimo Míšeň, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

135 N
Malá porcelánová figurka pianisty a piana
(A small porcelain figure of a piano player
and a piano)
Německo, Volkstedt-Rudolstadt, 1. třetina
20. století, značeno značkou Neapole,
dva kusy, glazováno, malováno,
výška pianisty 6 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

131 N
Šálek s podšálkem zdobený červenými
kohouty
(A cup and soucer decorated with red
cocks)
Itálie, Doccia u Florencie, Ginori, počátek
20. století, domalovaný tisk, zlaceno, značeno,
výška 11 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

135
126
127
Porcelánová vázička malovaná květy
stromu
(A porcelain small vase painted
with blossoms)
Dánsko, Kodaň, polovina 20. století,
malováno pod glazurou, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK
128 N
Čínská váza s malbou císařského dvora
(A Chinese vase with a painting
of the imperator court)
Čína, konec 19. století, tak zvaná
krakelovaná váza, jemná kamenina,
plasticky zdobeno vegetativním dekorem
a dekorem vln, glazováno, malováno,
výška 56 cm, kvalitní provedení, dobrý stav,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

131

148

136 N
Tři malé porcelánové figurky dívek
v kloboucích
(Three small porcelain figures of females
in hats)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, všechny figurky stejný model 453,
jedna pouze bílá glazovaná, dvě další odlišně
malované, výška každé 6 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK

132 N
Dóza s víčkem zdobená modrými
plochami a květinami
(A bowl with a cover decorated
with blue surfaces and flowers)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, po roce 1945,
porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
zdobeno domalovaným tištěným dekorem,
zlaceno, značeno růžovým trojúhelníkem,
výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

129 N
Šálek s podšálkem zdobený zelenými
plochami a malbou květin
(A cup and soucer decorated with green
surfaces and paintigs of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň (Meissen), po roce
1945, porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
malováno, zlaceno, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
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130
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133 N
Porcelánová plasticky zdobená vázička
malovaná květinami
(A small porcelain plastic decorated vase
painted with flowers)
Čechy, kolem poloviny 19. století,
druhorokokový styl, glazováno, malováno,
zlaceno, výška 16,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK
134 N
Porcelánový kávový servis na tácu
(A porcelain cofee set on a dish)
Čechy, Karlovy Vary, Epiag, vídeňský styl,
20.-30. léta 20. století, glazováno, zdobeno
barevným listrem, tištěné medailony s dekorem
dívek a andělů v zahradě, zlaceno, 6 hrníčků,
konvička, cukřenka, tác celkem 9 kusů, délka
tácu 53 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

133

134

16
137 N
Dvě malé porcelánové figurky muže
a ženy sedících v křeslech
(Two small porcelain figures of a man
and a woman sitting in armchairs)
Německo, Volkstedt-Rudolstadt, 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška každé 6 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

143 N
Tančící cikánka
(A dancing gypsy female)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, po roce 1945,
porcelán, glazováno, malováno, značeno,
výška 30 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

147 N
Porcelánový talíř s prolamovanými okraji
a malbou modrých květin
(A porcelain plate with open-work margin
and painting of blue flowers)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
glazováno, malováno, 2. jakost, malováno
v Drážďanech, průměr 21 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

137 138 139

138 N
Malá porcelánová figurka rokokové dámy
v krinolíně
(A small porcelain figure of a rococo lady
in a crinoline)
Německo, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
číslo modelu 465, glazováno, malováno,
zlaceno, výška 7,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
139 N
Malá porcelánová figurka dámy sedící
v křesle
(A small porcelain figure of a lady sitting
in an armchair)
Německo, Volkstedt-Rudolstadt, 2. polovina
19. století, glazováno, malováno, značeno
vídeňskou značkou, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

143
144 N
Porcelánový papoušek
(A porcelain parrot)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
glazováno, malováno, značeno, číslo modelu
A73, pořadí z formy 70, výška 44 cm,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1320 EUR)
odhad: 35 000 až 42 000 CZK
145 N
Tři fajánsové talíře malované květinami
(Three faiance plates painted with flowers)
Itálie, Nove, 2. polovina 19. století, dva kulaté
talíře průměr 33,5 cm, jeden oválný delka 43,5
cm, oválný značený,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

140 N
Stojící dívka s kyticí v krajkové sukni
(A standing female with flowers
in lace skirt)
Německo, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,
firma Müller a co., 20.-30. léta 20. století,
typický model této porcelánky, porcelán,
glazováno, malováno, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

147
148 N
Šálek s podšálkem s leptanými zlacenými
okraji
(A cup and soucer with etched golden
margins)
Čechy, Karlovy Vary, porcelán, glazováno,
modré plochy, uvnitř šálku zlaceno,
výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK
149 N
Velká porcelánová váza s malbou Číňanek
(A big porcelain vase with paintig
of Chinese females)
Čína kolem poloviny 20. století, styl výzdoby:
kantonský medailon, porcelán, glazováno,
malováno, dva medailony s vyobrazením
Číňanek v zahradě při stolní hře, povrch
zdoben stylizovaným květinovým dekorem,
značeno, výška vázy 81 cm, dřevěný podstavec
výška 22 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
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141
Malý vlčák
(A small wolf´s dog)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20. léta
20. století, číslo modelu 70, porcelán,
glazováno, malováno, výška 9,8 cm,
vyvolávací cena: 3300 CZK (132 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK
142 N
Bílá ležící dáma
(A white laying lady)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, číslo modelu 431, modelér
T. Kärner, porcelán, glazováno, zlaceno,
délka 17,5 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

146 N
Bilá porcelánová sova sedící na stromě
(A white porcelain owl sitting on a tree)
Německo, Durynsko, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, skleněné oči,
celková výška 33 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 9000 CZK

146

142

150 N
Chlapeček s květinovým košem –
Alegorie jara
(A boy with a flower basket –
Alegory of spring)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, číslo modelu
A 64, pořadí z formy 120, figurka ze skupiny
čtyř ročních období, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

17
151 N
Chlapeček se srpem a kyticí obilí –
Alegorie léta
(A boy with a sickle and a bunch
of a corn – Alegory of summer)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, číslo modelu
A 67, pořadí z formy 124, figurka ze skupiny
čtyř ročních období, výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
152 N
Chlapeček s vinnou révou a hrozny –
Alegorie podzimu
(A boy with vine and grapes –
Alegory of autumn) Německo,
Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, číslo modelu A 69, pořadí
z formy 152, figurka ze skupiny čtyř ročních
období, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
153 N
Chlapeček v kožichu
(A boy in a fur coat – Alegory of winter)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno,
číslo modelu A 71, pořadí z formy 131,
figurka ze skupiny čtyř ročních období,
výška 14 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

155 N
Ležící porcelánové jehňátko
(A laying porcelain lamb)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, délka 8 cm,
mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

161 N
Porcelánová váza s malbou šeříků
(A porcelain vase with painting of lilac)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald), 20.-30. léta
20. století, kodaňský styl, malováno pod
glazurou, značeno, výška 36 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

156
Růžová porcelánová liška
(A rose porcelain fox)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),
20.-30. léta 20. století, glazováno,
malováno stříbrem, značeno, délka 14 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
157 N
Vázička s gejšami a čaroději
(A small vase with wizards and geisha)
Japonsko, styl sacuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná glazovaná kamenina, bohatě zdobeno
pastózními emaily, zlaceno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

161
162 N
Porcelánová karafa s napoleonským orlem
(A porcelain decanter with Napoleon´s
eagle)
Francie, Paříž, 2. polovina 19. století,
glazováno, malováno zlaceno, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

154 N
Ležící porcelánový psík
(A laying porcelain dog)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, číslo modelu
K 285, značka modeléra E. Diller, délka 8 cm,
mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

157

158 N
Sousoší s mouřenínem, dívkou a dóžetem
(A group with a black man, a female
and a nobleman)
Německo, Durynsko, Seibe-Alsbach, 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, scéna z Shakespearovy hry Othello,
délka 39 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

158

159 N
Keramický květináč na noze zdobený
květinami
(A ceramic flower pot on a leg decorated
with flowers)
Francie, po roce 1880, pseudorenesanční styl,
fajáns, plasticky zdobeno hlavami ďáblů,
ucha ve tvaru okřídlených lvů, noha složená
ze třech dílů, květinový dekor: domalovaný
tisk, značeno Ivoire, celková výška 120 cm,
vyvolávací cena: 22 500 CZK (900 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

149

160 N
Keramická žardiniéra na podstavci
s dívčí postavou
(A ceramic bowl on a stand with
a female figure)
Německo, přelom 19. a 20. století, historizujcí
styl, barevně glazovaná, malovaná keramika,
bohatě plasticky zdobeno, podstavec tvar
stromu s ženskou postavou, žardiniéra zdobená
květy, složeno ze dvou částí, výška 47 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

160

18
163 N
Šálek s podšálkem s portrétem Napoleona
(A cup and soucer with a portrait
of Napoleon)
Francie, 1. třetina 20. století, sévreský styl,
domalovaný tisk, zlaceno,
mírně poškozeno, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 590 CZK (24 EUR)
odhad: 900 až 1000 CZK

168 N
Bílá myška
(A white mouse)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno,
zlaceno, značeno, délka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

169
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164 N
Keramická váza se čtyřmi uchy zdobená
květy
(A ceramic vase with four handles
decorated with flowers)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek
20. století, značeno Austria, jemná glazovaná
kamenina, plasticky zdobeno, malováno,
výška 16 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
165 N
Šálek s podšálkem zdobený modrými
květinami a zlatem
(A cup and soucer decorated
with blue flowers and gold)
Čechy, Loket, kolem poloviny 19. století,
porcelán, zdobeno pod glazurou v anglickém
stylu, malováno zlatem, tlačená značka,
výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

168

171 N
Bílé párové busty dětí
(A white pair bust of children)
Německo, Durynsko, kolem poloviny
19. století, glazovaný porcelán, zhotoveno
podle nymphemburských vzorů, značeno
ve hmotě původním modelérem: „Bustelli“,
na dně tlačené číslo modelu 6291 B,
výška každé 35 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

155

169 N
Porcelánová želvička
(A porcelain small turtle)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, malováno pod glazurou,
modelér Küster, číslo modelu K 641,
délka 7 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

171

170 N
Porcelánový tučňák
(A porcelain penguin)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, malováno pod glazurou, číslo
modelu K 361, značeno „Kunstabteilung“,
výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

170
172 N
Osm lékárnických dóz s víčky
(Eight chemistry bowls with covers)
Německo, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, zlaceno, červené, černé a zlaté
nápisy s popisem obsahu, výška v rozmezí
13,5-14 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

165
166 N
Chlapeček s papouškem
(A boy with a parrot)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, modelér H. Meisel, číslo modelu 851,
výška 18,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
167 N
Stojící bílá holčička
(A standing white girl)
Německo, Bavorsko, Hutschenreuther,
20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, zlaceno, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 690 CZK (28 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

166
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173 N
Dva šálky s podšálkem s malbou květů
a hmyzu
(Two cups and soucers with painting
of flowers and insect)
Čechy, Klášterec nad Ohří, Thun, kolem
poloviny 19. století, atypický obdélníkový tvar,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno,
mírně setřeno, výška obou 8 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

19
174 N
Čajová souprava pro šest osob
v historizujícím stylu
(A tea set for six persons
in historical style)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), tlačená
značka z let 1853-1875, glazováno, zdobeno
malovanými ornamenty, víčko cukřenky
a mlíčenky plasticky zdobené květinovým
dekorem, celkem 9 kusů, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

178 N
Sedící Gándhí
(Sitting Gandhi)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-70. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

182 N
Švadlena sedící v košíku
(A female dressmaker sitting at a basket)
Německo, Durynsko, pravděpodobně
Wallendorf, na podstavci značka Míšně
z Marcoliniho období, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, výška 19 cm,
restaurováno,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

175 N
Párové sochy císaře a dámy
(A pair of statues of imperator and a lady)
Španělsko, 2. polovina 19. století, barevně
glazovaná majolika, obě postavy oblečené
v duchu „Rudolfínské doby“ přelomu
16. a 17. století, mužská postava s řádem
zlatého rouna označující významného člena
habsburské dynastie, pravděpodobně Rudolf II.
značeno malovanou značkou „NB“,
výška každé sochy 43 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
176 N
Klečící dívka v kroji
(A kneeling female in national costume)
Čechy, Bechyně, 20.-30. léta 20. století,
ve stylu sochaře Františka Úprky (1868-1929),
bíle glazovaná keramika, malováno, značeno,
výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

178
179 N
Porcelánové sedící štěně
(A porcelain sitting puppy)
Čechy, Dubí u Teplic (Eichwald), 20.-30. léta
20. století, kodaňský styl, porcelán, malováno
pod glazurou, značeno, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
180 N
Porcelánové jehňátko
(A porcelain lamb)
Německo, Durynsko, 1. třetina 20. století,
drážďanský styl, glazováno, malováno,
výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

182

183 N
Porcelánový talíř s malbou obličeje
(A porcelain plate with the painting
of a face)
Čechy, datováno 1968, značeno značkou
akademického sochaře Jaroslava Bejčka
(1926 – 1986), malováno kobaltovou modří
pod glazurou, průměr 32 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

176
177 N
Porcelánová slánka a pepřenka plasticky
zdobená květy
(A porcelain salt and pepper bowl
plasticly decorated with flowers)
Čechy, Loket, polovina 19. století,
glazováno, malováno, zlaceno, délka 13,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

173

183

180
181 N
Porcelánová dózička s víčkem
s malbou květin
(A porcelain small bowl with a cover
with painting of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň, do roku 1924,
klasický míšeňský dekor, glazováno,
malováno, zlaceno, průměr 9 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

181
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IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
184 N
20 krejcar – český král Josef II.
(20 kreutzer – Czech king Josef II)
Čechy, Josef II Habsburský (1780-1790),
datováno 1785, líc portrét krále, rub dvojhlavá
rakouská orlice, Ag 583/1000, hmotnost 6,6 g,
průměr 2,8 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

184

245

185 N
Dřevěné hodiny se dvěma alabastrovými
sloupy a mosaznou orlicí
(A wooden clock with two alabaster
columns and a brass eagle)
Německo, biedermeierovský styl, 1. polovina
19. století, tmavě hnědé dřevo, podstavec
pod hodinami: dva dřevění kyklopové
ze zlaceného polychromovaného dřeva,
mosazný číselník, římské číslice, čtvrťové
bití, klíč, kyvadlo, výška 63 cm,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
186 N
Zlatý náramek se zelenými kameny
(A gold bracelet with green stones)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, náramek složený z obdélníkových
plasticky zdobených článků, osazeno
8 chryzoprasů, Au 585/1000, hmotnost 21,0 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

189 N
Římský denár s hlavou mladíka
(Silver Roman denar with head
of a young man)
Římská říše, císař Alexander Severus
(222-235 n.l.), líc hlava císaře, rub sedící bůh,
Ag 700/1000, hmotnost 3,4 g,
průměr 1,7 cm, opravováno,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
190 N
Stříbrná rakouská pětikoruna –
František Josef I.
(Silver Austrian five crowns –
Franz Josef I)
Rakousko-Uhersko, 1908, jubilejní mince
k 60 letům vlády F.J.I. (1848-1908),
líc: hlava F.J.I. rub postava běžící dívky,
Ag 900/1000, hmotnost 24 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1100 CZK

193
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187 N
Široký zlatý článkový náramek
(A wide gold chain bracelet)
Čechy, 20.- 30. léta 20. století, styl art deco,
pětiřadý náramek z obdélníkových tvarovaných
článků, dvojitý uzávěr s dvěma pojistkami,
délka 19 cm, šířka 2,5 cm, Au 585/1000,
hmotnost 36,88 g,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
188 N
Kapesní stopky
(A pocket stop-watch)
Švýcarsko, značeno Excelsior Park, 20.-30. léta
20. století, niklové pouzdro, bílý číselník
s arabskými číslicemi, funkční stav,
průměr 5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

210

191 N
Stříbrný francouzský pětifrank
(Silver French five franks)
Francie, II. republika, 1848, líc: Herkules se
dvěma bohyněmi, rub: olivová ratolest
s nápisy, Ag 900/1000, hmotnost 25 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

191
186

193 N
Stříbrný řetízek k hodinkám s onyxovým
přívěškem
(A silver chain to watches
with onyx pendant)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
onyxový přívěšek ve formě pečetítka, horní
část pečetítka zakryta skleněnou kopulí s
květinami, Ag 750/1000, hmotnost 43,5 g,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

249

192
Pražský groš - král Vladislav II.
(Prague Groschen – king Vladislav II)
Čechy, mince z let vlády Vladislava II.
Jagellonského (1471-1516), líc česká koruna,
rub český lev, Ag 600/1000, hmotnost 2,7 g,
průměr 2,8 cm, horší stav,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK

188

226

194 N
Stříbrný řetízek k hodinkám s přívěškem
ve tvaru koňské hlavy
(A silver chain to watches with a pendant
in the shape of horse head)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
přívěšek ve formě pečetítka, Ag 750/1000,
hmotnost 40,3 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

194
195 N
Stříbrný zlacený křížek plasticky
zdobený listy
(A small silver gold plated cross
with a plastic decoration of leaves)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
závěs, zlacení mírně setřeno, Ag 750/1000,
hmotnost 2,6 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK
196 N
Pendlovky v pseudorenesančním pouzdru
(A clock on a wall in pseudorenaissance
case)
Čechy, 1. třetina 20. století,
pérový stroj se čvrťovým bitím, dřevěné
vyřezávané pouzdro, číselník s arabskými
číslicemi, celková výška 115 cm,
funkční pěkný stav,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

21
197 N
Pendlovky v pouzdru ve tvaru houslí
(A clock on a wall in a case in the shape
of a violin)
Čechy, přelom 19. a 20. století, závažový stroj,
dřevěné vyřezávané pouzdro, smaltovaný
číselník s římskými číslicemi, celková výška
116 cm, funkční pěkný stav,
vyvolávací cena: 13 000 CZK (520 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
198 N
Zlaté kapesní hodinky se třemi plášti
(Gold pocket watch with three cases)
Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, kvalitní
rytý stroj s 15 rubíny, značeno na vnitříním
plášti, bílý číselník s arabskými číslicemi,
rakousko-uherský punc, Au 585/1000, celková
hmotnost 107,0 g, funkční pěkný stav,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1120 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
199 N
Náramkové hodinky Tissot
(A wrist watch Tissot)
Švýcarsko, Tissot Visodate, 70.-80. léta
20. století, stroj automat, model Seastar,
průměr 3,2 cm, nepůvodní černý pásek,
funkční stav,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

202 N
Granátová brož ve tvaru hvězdy
(A garnet brooch in the shape of a star)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak,
skupinově osazené české granáty, osmicípá
dvoustupňová hvězda, průměr 4,5 cm,
hmotnost 9,7 g
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

202
203 N
Granátový článkový náramek
(A garnet chain bracelet)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak,
skupinově osazené české granáty,
články ve tvaru hvězdiček, uzávěr
s pojistným řetízkem, hmotnost 16,8 g,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

203

199
200 N
Stříbrný závěs plasticky zdobený květinou
a perličkou
(A silver pendant with a plastic decoration
of a flower and a pearl)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
označeno československým puncem, květ
zdobený modrým a bílým emailem, zlaceno,
Ag 800/1000, 11,1 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

204 N
Granátový náhrdelník
(A garnet necklace)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak,
skupinově osazené české granáty, články
ve tvaru hvězdiček, ověsky ve tvaru květin,
hmotnost 34,0 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
205 N
Granátový náramek tří řadý
(A garnet bracelet with three rows)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak,
skupinově osazené české granáty,
uzavěr s pojistným řetízkem, hmotnost 23,1 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
206 N
Secesní brož s dívčí hlavou ohraničená
granáty
(Art Nouveau brooch with a female head
with garnet margin)
Čechy, značeno: „Slet Sokolstva, Praha 1912“,
tombak a bílý kov, hmotnost 23,1 g,
délka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

200
201 N
Zlaté kapesní hodinky Omega
se dvěma plášti
(Gold pocket watch Omega
with two cases)
Švýcarsko, 20.-30. léta 20. století, jeden zlatý
plášť, značený stroj, zlatožlutý číselník
s arabskými číslicemi, Au 585/1000,
hmotnost 68,8 g,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (540 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

207 N
Velký zlatý kříž s plastickou výzdobou
(A big gold cross with a plastic decoration)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
„duté zlato“, plastická výzdoba
v pseudobarokním stylu, Au 585/1000,
hmotnost 4,2 g, délka 8 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (80 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

201

207
208 N
Kruhovitý závěs s diamantem a smaragdy
(A round pendant with a diamond
and emeralds)
Čechy, předěláno ze staršího šperku, 1. třetina
20. století, centrální diamantová routa
asi 0,3 ct, sedm smaragdů celkem asi 3 ct,
kombinace Ag 860/1000 a Au 585/1000,
hmotnost 9,9 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
209 N
3 krejcar – český král Ferdinand II.
(3 kreutzer – Czech king Ferdinand II)
Čechy, Ferdinand II Habsburský, datováno
1630, líc portrét krále, rub dvojhlavá rakouská
orlice, Ag, hmotnost 1,6 g, průměr 1,9 cm,
dobrý stav,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

209

238

205
210 N
Stříbrná rakouská pětikoruna –
František Josef I.
(Silver Austrian five crowns –
Franz Josef I)
Rakousko-Uhersko, 1900, Maďarsko,
líc: hlava F.J.I., rub: andělé držící
Svatoštěpánskou korunu, Ag 900/1000,
hmotnost 24 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 8000 až 1000 CZK

22
211 N
Náhrdelník z bílého zlata s diamanty
(A necklace of white gold with diamonds)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, art decový styl,
centrální část stylizovaný vegetativní dekor,
dva ověsky s dvěma brilianty každý asi 0,2 ct,
diamanty celkem 0,55 ct, Au 585/1000,
hmotnost 5,4 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

216 N
Černé dřevěné hodiny se čtyřmi
alabastrovými sloupy
(A wooden black clock with four alabaster
columns)
Německo, biedermeierovský styl, 1. polovina
19. století, dřevo v barvě ebenu, původní
hodinový stroj, čtvrťové bití, výška 60 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

219 N
Stříbrná tužka (A silver pencil)
Anglie, Londýn, značeno Mosley, počátek
20. století, tvar antického sloupu, zdobeno
gravírováním, osazen cintrín s iniciálami
„MF“, Ag 925/1000, hmotnost 13,6 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

219

220 N
Zlatý náramek s opálem a perličkami
(A gold bracelet with an opal and small
pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 20. století,
biedermeirovský styl, kolem centrálního opálu
osazeny perličky do tvaru půlměsíce, zdobeno
rytím, Au 585/1000, hmotnost 7,95 g,
osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

211
212 N
Zlatý prsten s malým diamantem
(A gold ring with a small diamond)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
přepuncováno československým puncem,
diamant 0,05 ct, Au 585/1000,
hmotnost 3,20 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

216
217 N
Egyptská stříbrná brož
(Egyptian silver brooch)
Egypt, kolem poloviny 20. století, centrální
motiv hlava Nefertiti, zdobeno gravírováním,
Ag 925/1000, celková hmotnost 14,6 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

212
213 N
Zlatý prsten s leukosafírem
(A gold ring with a white saphire)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
Au 585/1000, 2,1 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

217
218 N
Stříbrný náhrdelník s jantarem
(A silver necklace with an amber)
Rusko, oblast Kaliningradu, kolem poloviny
20. století, zdobeno filigránem,
Ag 875/1000, hmotnost 8,5 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

221

213
214 N
Prsten z bílého zlata se safírem a diamanty
(A ring of white gold with saphire
and diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
modrý safír 1 ct, diamanty celkem 0,22 ct,
Au 585/1000, hmotnost 3,05 g,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (540 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
215 N
Zlatý prsten se třemi brilianty v řadě
(A gold ring with three briliants in row)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
diamanty celkem 0,3 ct, žluté Au 585/1000,
hmotnost 4,1 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

220

221 N
Stříbrná mistička s malovanou miniaturou
dámy
(A small silver bowl with painted
miniature of a lady)
Rakousko-Uhersko, po roce 1880,
emailová malba na kovové destičce v duchu
pseudorenesance, mistička plasticky zdobené
okraje, Ag 800/1000, hmotnost 121 g, průměr
10 cm, původní punc, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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222 N
Stříbrná taštička
(A silver purse)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
vytvořeno ze stříbrných kroužků v rámečcích,
rámečky zdobeny gravírováním s květinovým
dekorem, v zavíracím mechanismu osazen safír,
připojen stříbrný plochý řetízek, Ag 900,
950/1000, hmotnost 149,8 g, osvědčení
puncovního úřadu, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

222

223 N
Devět stříbrných knoflíků
(Nine silver buttons)
Rakousko, počátek 19. století,
zdobeno filigránem, Ag 800/1000,
celková hmotnost 15,6 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

223

224 N
Křížek s řetízkem
(A small cross with a chain)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
tombak, plasticky zdobeno dekorem listů,
osazen kámen v barvě rubínu, délka křížku
4,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

224

226 N
Stříbrné kapesní hodinky s malovaným
číselníkem
(A silver pocket watch with painted dial)
Švýcarsko, 2. polovina 19. století, dvouplášťové,
bílý číselník s arabskými číslicemi malovaný
květinami, přepuncováno rakousko-uherským
puncem, průměr 4,3 cm, Ag 800/1000,
hmotnost 68,6 g, funkční stav,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
227 N
Stříbrná brož se žlutofialovým kamenem
(A silver brooch with a yellow violet
stone)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, jednoduchá
brož s osazeným ametrínem ve tvaru slzy,
Ag 800/1000, hmotnost 2,30 g,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

232 N
Římský denár s hlavou muže
(Silver Roman denar with head of a man)
Římská říše, císař Hadrián (Hadrianus)
(78-138 n.l.), Hadrián vládl po Trajánovi,
vrcholné období říše, líc hlava císaře, rub
stojící Augustus, líc vůči rubu pootočen o 180°,
Ag, hmotnost 2,9 g, průměr 1,8 cm, částečně
obroušeno, mince ze staré soukromé sbírky,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

227
228 N
Americký půldolar
(American half dolar)
USA, datováno 1965, modelér G. Roberts,
jedna z nejpopulárnějších amerických mincí
s vyobrazením JFK, Ag 400/1000,
hmotnost 11,50 g,
vyvolávací cena: 150 CZK (6 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK
229 N
Stříbrná didrachma s hlavou muže
s vousem
(Silver didrachma with a head
of a man with beard)
Řecko, Makedonie, Filip II. Makedonský
(382-336 př.n.l.), líc panovník ve starším věku,
rub bojovník na koni, průměr 2,2 cm,
Ag, hmotnost 11,7 g, mince ze staré
soukromé sbírky,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
230 N
Stříbrná tetradrachma s hlavou ženy
(Silver tetradrachma coin with a head
of a woman)
Řecko, Delphi (Delfy), 346-339 př.n.l.,
líc hlava věštkyně - Pýthie, rub panovník
na trůnu přijímající věštbu, Ag, hmotnost
13,85 g, průměr 2,5 cm, mince ze staré
soukromé sbírky,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

195

225 N
Medailon s madonkou zdobený světle
modrým emailem
(A pendant with the Holly Mother
decorated with a pale blue enamel)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století,
oválný tvar, ryto a doplněno tyrkysovým
emailem, Ag 800/1000, hmotnost 1,5 g,
přepuncováno českým puncem, vzadu
německý nápis: „Maria Zell“,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 480 až 600 CZK

231 N
Stříbrná drachma s hlavou mladého muže
– Alexandra Makedonského
(Silver drachma with a head of a young
man – Alexander the Great)
Řecko, Thrákie, král Lysimachos
(305-281 př.n.l.), Lysimachos byl důstojníkem
Alexandrovy armády a stal se po jeho smrti
diadochem (místním vládcem) na území
Thrákie, líc s vyobrazením Alexandra, rub
bohyně sedící na trůnu, Ag, hmotnost 6,3 g,
průměr 2,4 cm, mince ze staré
soukromé sbírky,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

225

232
233 N
Bronzový sestercius s hlavou muže
(Bronze sestercius with head of a man)
Římská říše, císař Valens Flavius (328-358 n.l.),
za vlády tohoto císaře se zrychluje úpadek říše
zabit v bitvě s Góty, líc hlava císaře, rub stojící
Augustus, líc vůči rubu pootočen o 180°,
průměr 1,8 cm, vynikající stav, mince ze staré
soukromé sbírky,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

233

189

234 N
Stříbrný 24 krejcar s korunou datovaná
1619
(Silver 24 kreutzer with a crown dated
1619)
Čechy, mince českých protestantských stavů,
líc česká koruna, rub český lev, hmotnost 7,7 g,
průměr 3 cm, mírně opilováno, hezký stav,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

234

244

32
235
Pražský groš – král Václav IV.
(Prague Groschen – king Wenceslas IV)
Čechy, mince z let vlády Václava IV
(1378-1419), líc česká koruna, rub český lev,
Ag 623/1000, hmotnost 2,6 g,
průměr 2,6 cm, špatný stav, vrtaná dírka,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 800 až 900 CZK

242 N
1/24 tolaru – král Matyáš
(1/24 thaler – king Mathyas)
Čechy, Matyáš Habsburský (1611-1619),
datováno 1618, líc královské jablko,
rub český lev, Ag, hmotnost 1,3 g, průměr 2,0
cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

236
Pražský groš - král Vladislav Pohrobek
(Prague Groschen – king Vladislav)
Čechy, mince z let vlády Vladislava
Habsburského (1453-1457), líc česká koruna,
rub český lev, Ag 620/1000, hmotnost 2,7 g,
průměr 2,7 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

243 N
Malý groš – král Rudolf II.
(Small Groschen – king Rudolf II)
Čechy, Rudolf Habsburský (1576-1611),
datováno 1599, líc písmeno R s letopočtem,
rub český lev, Ag, hmotnost 1,0 g,
průměr 1,6 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

237 N
Pražský groš - král Jiří z Poděbrad
(Prague Groschen – king George
from Podebrady)
Čechy, mince z let vlády Jiřího z Poděbrad
(1458-1471), líc česká koruna, rub český lev,
Ag 620/1000, hmotnost 2,7 g, český groš,
průměr 2,7 cm, přiměřený stav,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
238 N
Český denár – Břetislav II.
(Czech denar Bretislav II)
Čechy, 1092-1100 n.l., líc: vyobrazení muže
s mečem, rub: portrét muže s křížem,
Ag, hmotnost 0,5 g, průměr 1,6 cm, hezký stav,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK
239 N
Pražský groš - král Jan Lucemburský
(Prague Groschen – king John from
Luxemburg)
Čechy, mince z let vlády Jana Lucemburského
(1310-1346), líc česká koruna, rub český lev,
Ag 903/1000, hmotnost 3,7 g, průměr 2,8 cm,
vynikající stav,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

241
Míšeňský groš
(Meissen Groschen)
Německo, Sasko, 14.-15. století, líc saský znak,
rub lev ve štítu, Ag, hmotnost 2,6 g,
průměr 2,8 cm, průměrný stav,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

240

237

250 N
5 cent USA
(5 cents USA)
USA, datováno 1918, líc indián, rub bizon,
slitina měď nikl, průměr 2,1 cm,
vyvolávací cena: 90 CZK (4 EUR)
odhad: 100 až 120 CZK

250

243

242

244 N
15 krejcar – český král Ferdinand II.
(15 kreutzer – Czech king Ferdinand II)
Rakousko, Ferdinand II Habsburský
(1620-1637), datováno 1622, líc portrét krále,
rub dvojhlavá rakouská orlice, Ag, hmotnost
2,8 g, průměr 2,6 cm, vynikající stav stav,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
245 N
20 krejcar – český král Josef II.
(20 kreutzer – Czech king Josef II)
Čechy, Josef II Habsburský (1780-1790),
datováno 1781, líc portrét krále, rub dvojhlavá
rakouská orlice, Ag 583/1000,
hmotnost 6,6 g, průměr 2,8 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK
246 N
3 krejcar – olomoucký biskup Karel
(3 kreutzer – Olomouc bishop Karel)
Morava, Karel Lichtenštejnský, datováno 1670,
líc portrét biskupa, rub jeho erb, Ag,
hmotnost 1,6 g, průměr 2,0 cm,
dobrý stav, prohnuto
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

239
240 N
Pražský groš - král Karel IV.
(Prague Groschen – king Charles IV)
Čechy, mince z let vlády Karla IV. (1346-1378),
líc česká koruna, rub český lev, Ag 795/1000,
hmotnost 3,2 g, průměr 2,8 cm, průměrný stav,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

249 N
5 koruna – Jan II. Liechstein
(5 crown - John II. Liechstein)
Lichtenštejnsko, datováno 1910, líc portrét
vévody, rub erb Liechsteinů, Ag 900/1000,
hmotnost 24,0 g, průměr 3,6 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

246

247 N
2 zlatník – František Josef I.
(2 Gulden Franz Josef I)
Rakousko, Vídeň, František Josef I Habsburský
(1848-1916), datováno 1865, líc portrét císaře,
rub dvojhlavá rakouská orlice, Ag 900/1000,
hmotnost 24,69 g, průměr 3,6 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
248 N
1 zlatník – František Josef I. (1 Gulden
Franz Josef I)
Rakousko, Vídeň, František Josef I Habsburský
(1848-1916), datováno 1879, líc portrét císaře,
rub dvojhlavá rakouská orlice, Ag 900/1000,
hmotnost 13,45 g, průměr 2,9 cm, dobrý stav,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

228

251 N
Stříbrná mince – August Silný
Silver coin (August Strong)
Německo, Sasko, král August Silný (1694-1733),
proslavil se zavedením výroby evropského
porcelánu, líc erb Augusta se zkříženými meči,
rub saský erb, Ag, hmotnost 1,7 g (3 fenik),
průměr 2,3 cm, průměrný stav,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

251

252 N
Opasek s rytou stříbrnou sponou
(A belt with engraved silver clasp)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
bohatě ryto, osazen tyrkys, bezpečnostní
řetízek, Ag 750/1000, hmotnost 165,0 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

252

253 N
Malá oválná brož s mušlovou
kamejí (A small oval brooch with
mother of pearl cameo)
Itálie, přelom 19. a 20. století, kamej s
vyobrazením dívky s květinami ve vlasech,
kombinace světle hnědý základ bílý reliéf,
rámeček tombak, hmotnost 3,6 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

253

247

248
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
254 N
Jambor, Josef * 1887
Stojící muž s hůlkou
(A standing man with a stick)
kresba tužkou, 51x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo
datováno 3.6. 1906, autor studoval na pražské
AVU u profesora Švabinského, hodně cestoval,
rád maloval moře, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

257 N
Kotík, Pravoslav (1889-1970)
Selky s cepy
(A female farmers with hammers)
dřevoryt, 17x14,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1920, vzadu název: „Mlácení“, autor studoval
na UMPRUM u profesora Schikanedra,
malíř figuralista a grafik,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

260 N
Wänke, Emil * 1901
Pejsek s včelou
(A dog with a bee)
litografie na papíře, 14x10 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole tužkou,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Loukoty a Obrovského, byl krajinářem
i figuralistou, proslavil se jako grafik,
vyvolávací cena: 400 CZK (8 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

257

254
255 N
Anonym
Stojící nahá dívka s ptáčkem
(A standing nude female with a bird)
barevný lept na papíře, 18x12 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole nečitelně,
Německo, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno
ve stylu francouzského malíře Icarta,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

258 N
Brázda, Oskar (1887-1977)
Skupina dívčích těl
(A group of female bodies)
litografie, 42x32 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1970,
autor studoval na akademii ve Vídni, dlouho žil
v Itálii zde se během 1. světové války seznámil
s budoucím prezidentem Eduardem Benešem,
byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

256 N
Obrovský, Jakub (1882-1949)
Nahá dívka sedící na posteli se služkou
(A nude female sitting on a bed
with a servant)
barevná litografie, 36x26 cm, signováno vlevo
dole, rámováno pod sklem, paspartováno, autor
studoval na AVU u profesora Pirnera, vynikající
malíř figuralista, rád zobrazoval ženské akty,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

260
261 N
Anonym
Věštecké karty 24 kusů
(Oracle cards 24 pieces)
ručně kolorovaný tisk, rozměr karty 9x5 cm,
rámováno v clips rámu, nápisy na kartách
v češtině a v němčině, Čechy,
1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

261
258

256

259 N
Anonym
Deset litografií s výjevy ze Starého zákona
(Ten lithographics with pictures
of the Old Testament)
soubor barevných litografií na papíře,
každá rozměr 32x41 cm, rámováno pod sklem,
popis dole uprostřed, Francie 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (80 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

259

34
262 N
Anonym
Tarokové karty 54 kusů
(Taroc cards 54 pieces)
barevný tisk, rozměr karty 12x7 cm,
Čechy, Böhmen und Mähren,
v původním poštovním
balíčku z roku 1945,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

262

263 N
Sudek, Jan (1896-1976)
Zátiší s oknem a křížem
(A still life with a window and a cross)
fotografie z originální desky, 40x30 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
vzadu popis tužkou: „zakoupeno od Boženy
Sudkové v roce 1982“, autor během první
světové války na italské frontě přišel o ruku,
byl samouk, přesto se stal jedním
z nejuznávanějších českých fotografů,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

263

264 N
Sudek, Jan (1896-1976)
Zátiší s krajícem chleba a sklenicí
(A still life with a slice of bread
and a glass)
fotografie z originální desky, 24x18 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
vzadu popis tužkou: „zakoupeno od Boženy
Sudkové v roce 1982“, autor během první
světové války na italské frontě přišel o ruku,
byl samouk, přesto se stal jedním
z nejuznávanějších českých fotografů,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

264

265
Jandejsek, Vladimír * 1923
Motýl nad krajinou
(A butterfly above a landscape)
litografie, 30x30 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1979, vlevo
pořadí z desky 10/20, autor studoval na AVU
v Praze, věnoval se designu, působil mimo
jiné v Lybii, Libanonu a USA,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
266
Drtikol, František (1881-1961)
Stojící nahá dívka z profilu
(A standing nude female of a side)
černobílá fotografie z originální desky,
27x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole tlačenou
značkou, autor byl fotograf a malíř,
učil se v ateliérech v Německu,
fotografií se zabýval zejména do roku 1935,
ovlivněn art decem a expresionismem,
rád zobrazoval erotické náměty
kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
267
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící u kvádru
(A nude female sitting by a cube)
černobílá fotografie z originální desky,
31x19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole
tlačenou značkou, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
268
Drtikol, František (1881-1961)
Stojící nahá dívka s půlkruhem
(A standing nude female
with a half circle)
černobílá fotografie z originální desky,
28x21 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: 4800 CZK (192 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
269
Jandejsek, Vladimír * 1923
Červeno černá abstrakce
(A red black abstraction)
barevná litografie, 32x23 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1993, autor studoval na AVU v Praze,
věnoval se designu, působil mimo jiné v Lybii,
Libanonu a USA,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
270
Jandejsek, Vladimír * 1923
Dva motýli
(Two butterflies)
litografie, 22x34 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1993,
autor studoval na AVU v Praze, věnoval
se designu, působil mimo jiné v Lybii,
Libanonu a USA,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

271 N
Váchal, Josef * 1884
Muž dívající se z okna
(A man looking out a window)
barevný dřevořez na papíře, 11,5x5,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vlevo dole na desce, nahoře nápis:
„Exlibris, Jindra Imlauf“, Váchal studoval
na malířské škole Aloise Kalvody,
byl především vynikajícím grafikem
a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

271
272
Drtikol, František (1881-1961)
Plakát k výstavě s autorovou fotografií
nahé ležící dívky
(A poster of the exhibition
with the author´s photography
of a nude laying female)
ofsetový tisk, 68x49 cm, rámováno pod sklem,
plakát k Drtikolově výstavě v Umělecko
průmyslovém muzeu v Praze, která se konala
v prosinci 1972 až v únoru 1973, mírně
poškozeno, 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: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK
273 N
Drtikol, František (1881-1961)
Malý plakát k výstavě s autorovou
fotografií stojící polonahé dívky
(A small poster of the exhibition
with the author´s photography
of a half nude standing female)
ofsetový tisk, 39x28 cm, rámováno pod sklem,
plakát k Drtikolově výstavě v Umělecko
průmyslovém muzeu v Praze, která se konala
v prosinci 1972 až v únoru 1973, mírně
poškozeno, 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: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

273

35
274 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 (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

278 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: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

281 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na schůdkách
(A nude female sitting on small stairs)
černobílá fotografie z originální desky, 22x23
cm, rámováno pod sklem, značeno vpravo
dole tlačenou značkou, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

278

274
275 N
Lukas, Jan (1915-2006)
Zátiší s ženskou hlavou
(A still life with a woman head)
fotografie, 26x18,5 cm, rámováno pod sklem,
popis vzadu, autor byl legendou české
fotografie, v roce 1966 emigroval do USA,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
276 N
Sudek, Jan (1896-1976)
Nové zámecké schody na Hradčanech
(The New Castle Stairs on Hradčany
in Prague)
fotografie, 6x9 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu popis tužkou: „získáno
od Boženy Sudkové v roce 1982“, autor během
první světové války na italské frontě přišel
o ruku, byl samouk, přesto se stal jedním
z nejuznávanějších českých fotografů,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

279 N
Sudek, Jan (1896-1976)
Pohled od Vltavy na Hradčany
(A view of the Prague Castle
from the river Vltava)
fotografie, 6x9 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu popis tužkou: „získáno
od Boženy Sudkové v roce 1982“, autor během
první světové války na italské frontě přišel
o ruku, byl samouk, přesto se stal jedním
z nejuznávanějších českých fotografů,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

279
280 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Klečící nahá dívka s vázou
(A kneeling nude female with a vase)
černobílá fotografie z originální desky,
22x31 cm, rámováno pod sklem, značeno
vpravo dole tlačenou značkou, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

282

280

276
277 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: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

281
282 N
Jiřincová, Ludmila * 1912
Strom se srdcem
(A tree with a heart)
originální monotyp na papíře, 15x10 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1952, značeno vlevo
dole, autorka studovala na AVU u profesora
T.F. Šimona, byla vynikájící ilustrátorkou,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

277

283
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka u stolu s vázičkou
(A nude female at a table with a vase)
velkoformátová černobílá fotografie z originální
desky, 59x84 cm, rámováno pod sklem,
značeno vpravo dole tlačenou značkou,
autor měl společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

36
284
Naske, František Xaver * 1884
Soubor dvaceti originálních linorytů
(A set of twenty original linoleum
engravings)
celkový rozměr listů 21x15 cm, datum vydání
1947, zhotoveno na tiskařském lisu Aloise
Chvály, věnování F.X. Naskeho s podpisem
z roku 1959, 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 (140 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
285
Svolinský, Karel (1896-1986)
Portrét dívky s květinovým věnečkem
na hlavě
(A portrait of a female with a ring
of flowers on her head)
dřevoryt na papíře, 24x18 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, narozen
na Sv. Kopečku u Olomouce, studoval
na UMPRUM v Praze, byl vynikajícím malířem,
kreslířem, ilustrátorem a grafikem, čerpal
z národní lidové tradice,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
286 N
Lada, Josef (1887-1957)
Čert a anděl
(A devil and and an angel)
barevná litografie, 12x17 cm, rámováno
pod sklem, značeno vpravo dole na desce
iniciálami, datováno 1948, narozen v Hrusicích
nedaleko Českých Budějovic, studoval
na UMPRUM v Praze byl především
karikatiruristou a ilustrátorem, proslavily
ho ilustrace k Haškově knize „Osudy dobrého
vojáka Švějka“, později i spisovatelem dětských
knih, které z něho udělaly legendu,
jeho ilustrace se dodnes objevují
na pohlednicích,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

288 N
Anonym
Sbírka 44 svatých obrázků
(A collection of 44 holly pictures)
rámováno pod sklem v clips rámu,
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

288
289 N
Bauch, Jan (1898-1995)
Portrét Homéra
(A portrait of Homer)
litografie, 30x41 cm, rámováno pod sklem
v ručně řezaném rámu, paspartováno,
signováno dole uprostřed, vpravo název:
„Homér“, vlevo pořadí z desky 17/100,
autor studoval na UMPRUM v Praze a na AVU
u profesora Švabinského, studijní pobyt
ve Francii, ovlivněn modernou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

290
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét starého Inda
(A portrait of an old Indian)
litografie, 23x17,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vlevo dole na desce,
datováno 1961, signováno vpravo dole,
vlevo pořadí z desky 178/200,
portrét básníka Thakura, autor studoval
na AVU u profesora Pirnera,
později byl sám profesorem na AVU,
malíř figuralista, ilustrátor, grafik,
přispěl k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
291
Ziegler
Rytíři se smlouvou
(Knights with a treatment)
litografie, 18,5x14 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno
vlevo dole na desce, podle Zieglerovy
předlohy, historizující styl, Německo 2.
polovina 19. století,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK
292 N
Rambousek, Jan (1895-1976)
Polonahá ležící dívka se psem
(A half nude laying female with a dog)
barevná litografie, 15x11 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole, datováno 1938, autor studoval na AVU
u profesorů Preislera, Nechleby a Švabinského,
vytvářel grafiky se sociální tématikou,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

289

292
286
287 N
Anonym
Album se 144 pohlednicemi
(An album with 144 postcards)
vázané album, rozměr vazby 37x24 cm,
založeny pohlednice především
z Rakouska-Uherska a předválečného
Československa s uměleckou tématikou,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

287

293
Kotík, Pravoslav (1889-1970)
Portrét holčičky
(A portrait of a girl)
dřevoryt 9x7 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, popis dole pod paspartou,
název: „Vendulka“, příloha uměleckého
časopisu Veraikon, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Schikanedera,
Kotík byl známým malířem a grafikem,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

37
294 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dámy v klobouku
(A portrait of a lady 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: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

298 N
Stretti-Zamponi, Jaromír * 1882
Pohled na Pražský hrad od Vltavy
v zimě (A view of the Prague Castle
from the river Vltava in winter)
akvatinta na papíře, 33x32 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vlevo dole na desce, datováno 1911,
signováno vpravo dole, autor pocházel
ze slavné malířské rodiny, byl především
krajinářem, proslul jako grafik,
vytvářel grafiky s náměty Francie, Itálie,
jeho zamilovaným městem však byla Praha,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

301 N
Rada, Vlastimil * 1884
Dva muži a kůň táhnoucí sáně
(Two men and a horse pulling a sledge)
barevná litografie na papíře, 38x49 cm,
rámováno pod sklem, signováno tužkou
vpravo dole, vlevo dole pořadí z desky
454/500, autor studoval u profesora
Švabinského a Preislera na AVU v Praze,
byl především figuralistou a karikaturistou,
proslavil se jako ilustrátor,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

301

294
295 N
Salvador, Dalí (1904-1989) - okruh
Královna a lidé na míse s krevetami
(A queen and people on a dish
with chrims)
barevná litografie, 48x57 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, paspartováno, signováno
vpravo dole, vlevo pořadí z desky 113/195,
Dalí byl nejslavnějším surrealistickým malířem,
pocházel ze španělského Katalánska, za svého
života se stal legendou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 25 000 až 30 0297K
296 N
Jaroněk, Bohumír (1866-1933)
Dřevěný kostelík
(A wooden church)
barevný dřevoryt, 46x61cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, narozen
ve Zlíně, původně umělecký řezbář, později se
věnoval výtvarnému umění, spolupracoval
s F. Úprkou, vytvářel akvarely z cest do Egypta
a na Blízký východ, proslulé se staly jeho
dřevoryty, které vytvářel od roku 1903,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
297 N
Hodges, E.
Čtyři romantické krajiny s řekou
(Four romantic lanscapes with a river)
ocelorytina na papíře, 15,5x22,5 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
vpravo razítko, Francie 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

297

298
299 N
Jaroněk, Bohumír (1866-1933)
Vesnička se stromy
(A village with trees)
černobílý dřevoryt, 41x54 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole, vlevo razítko autora, narozen
ve Zlíně, původně umělecký řezbář,
později se věnoval výtvarnému umění,
spolupracoval s F. Úprkou, vytvářel
akvarely z cest do Egypta a na Blízký východ,
proslulé se staly jeho dřevoryty,
které vytvářel od roku 1903,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

299
300
Rada, Vlastimil * 1884
Chlapci hrající lední hokej na rybníku
(Boys playing icehockey 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: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

302 N
Král, Jaroslav (1883-1942)
Dívky česající jablka
(Females picking apples)
litografie, 59x45 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1928, mírně poškozeno,
autor studoval na UMPRUM a AVU v Praze
u profesora V. Hynaise, malíř a kreslíř,
člen SVÚ Mánes, ovlivněn moderními styly,
vystavoval s „Osmou“, později inklinoval
k neoklasicismu, zemřel v Osvětimi,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

302
303 N
Jaroněk, Bohumír (1866-1933)
Chalupa se včelími úly
(A cottage with bee-sheds)
barevný dřevoryt, 54x57cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, narozen
ve Zlíně, původně umělecký řezbář, později se
věnoval výtvarnému umění, spolupracoval
s F. Úprkou, vytvářel akvarely z cest do Egypta
a na Blízký východ, proslulé se staly jeho
dřevoryty, které vytvářel od roku 1903,
vyvolávací cena: 9900 CZK (396 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

38
304 N
Jaroněk, Bohumír (1866-1933)
Štramberská věž
(The Štramberk Tower in Moravia)
barevný dřevoryt, 45x52 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo nahoře, narozen
ve Zlíně, původně umělecký řezbář, později se
věnoval výtvarnému umění, spolupracoval
s F. Úprkou, vytvářel akvarely z cest do Egypta
a na Blízký východ, proslulé se staly jeho
dřevoryty, které vytvářel od roku 1903,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
305 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Květiny
(Flowers)
litografie, 24x17 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno dole uprostřed
na desce, datováno 1954, autor studoval
na AVU u profesora Pirnera, později byl sám
profesorem na AVU, malíř figuralista, ilustrátor,
grafik, přispěl k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

307 N
Jaroněk, Bohumír (1866-1933)
Chalupa v lese
(A cottage in forest)
černobílý dřevoryt, 42x54 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1929, narozen ve Zlíně, původně umělecký
řezbář, později se věnoval výtvarnému umění,
spolupracoval s F. Úprkou, vytvářel akvarely
z cest do Egypta a na Blízký východ,
proslulé se staly jeho dřevoryty,
které vytvářel od roku 1903,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

310 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Dvě dámy
(Two ladies)
černobílý lept, 49x40 cm, rámováno pod
sklem, signováno tužkou vpravo dole, autor
studoval na AVU u profesora Pirnera, později
byl sám profesorem na AVU, malíř figuralista,
ilustrátor, grafik, přispěl k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

307

305

308 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Mladá dáma v křesle
(A young lady in an armchair)
ocelorytina, 37x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno tužkou vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Pirnera, později byl sám
profesorem na AVU, malíř figuralista, ilustrátor,
grafik, přispěl k rozvoji české grafiky, celý život
byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

306 N
Jaroněk, Bohumír (1866-1933)
Stromy se starým městem u moře
(Trees with an old town by a sea)
černobílý dřevoryt, 42x55 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, narozen
ve Zlíně, původně umělecký řezbář, později se
věnoval výtvarnému umění, spolupracoval
s F. Úprkou, vytvářel akvarely z cest do Egypta
a na Blízký východ, proslulé se staly jeho
dřevoryty, které vytvářel od roku 1903,
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

310
311 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét malíře Josefa Mánesa
(A portrait of the painter Josef Mánes)
litografie, 22x15cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis na desce:
„Slavnost stých narozenin Josefa Mánesa,
Pantheon 1920“, autor studoval na AVU
u profesora Pirnera, později byl sám
profesorem na AVU, malíř figuralista,
ilustrátor, grafik, přispěl k rozvoji české
grafiky, celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

308

306

309
Wänke, Emil * 1901
Pohled na Hradčany od Vltavy
(A view of the Prague Castle from the river
Vltava)
barevný lept, 15,5x26 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole tužkou,
vlevo popis Praha-Hradčany, lept 98/100,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Loukoty a Obrovského, byl krajinářem
i figuralistou, proslavil se jako grafik,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

311

39
312 N
Obrovský, Jakub (1882-1949)
Dvě nahé dívky s malířskými potřebami
(Two nude females with painter´s
instruments)
kresba tužkou, 32x21 cm, signováno vpravo
dole, datováno 1932, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu další kresba s nahou
dívkou a malířskými plátny, autor studoval
na AVU u profesora Pirnera, vynikající malíř
figuralista, rád zobrazoval ženské akty,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

315 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s květináčem
(A standing nude female with flowerpot)
černobílá fotografie z originální desky, 22x22
cm, rámováno pod sklem, značeno vpravo dole
tlačenou značkou, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

319 N
Anonym
Dvě ručně kolorované fotografie muže
a ženy
(Two hand painted photos of man
and a woman)
černobílé fotografie barevně kolorované,
ovály, oba rozměr 47x37 cm, rámováno
pod sklem v paspartě, Rakousko-Uhersko,
přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

315

316 N
Anonym
Album s uměleckými fotografiemi tanečnic
(An album with artistic photos of dancers)
černobílé fotografie v albu, rozměr fotografií
6x5 cm, rozměr alba 24x29, Německo,
20.-30. léta 20. století, název alba: „Der
Künstlerische Tanz“, vydavatelství
Eckstein-Halpaus G.M.B.H., Dresden,
mírně poškozená vazba,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

319a

312
313 N
Wacík, Robert Franz * 1880
Stará žena sedící u vyvráceného stromu
(An old woman sitting by a fallen tree)
litografie, 36x47 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole na desce, autor malířství
studoval nejprve v Praze, potom v Mnichově
a Paříži, působil v USA, namaloval mimo jiné
portrét starosty Chicaga Ant. Čermáka,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

316

317 N
Anonym
Album s fotografiemi Miss z let 1929-1932
(An album with photos of Miss
of the years 1929-1932)
černobílé fotografie v albu, rozměr fotografií
6x4 cm, rozměr alba 24x29 cm, Německo,
20.-30. léta 20. století, název alba:
„Die Schönsten Frauen der Welt“,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

319b
320
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Stojící nahý muž
(A standing nude man)
perokresba, 47x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, ze souboru kreseb Hugo
Boettingera, autor studoval na UMPRUM
u profesora Jeneweina, AVU u profesora
Pirnera, malíř figuralista, zabýval se též
karikaturou, používal přezdívku dr. Desiderius,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

313
314 N
Ullík, Hugo (1838-1881)
Městečko u alpského jezera
(A town by Alpes lake)
anaplast, 68x94 cm, rámováno v dekorativním
rámu, vzadu značeno „Hugo Ullík“, podle
malby českého krajináře zhotoveno
v Rakousku, přelom 19. a 20. století,
autentická patina,
vyvolávací cena: 5800 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

317
318 N
Anonym
25 reklamních fotografií k filmům
(25 advertisment photos to films)
černobílé fotografie, rozměr většiny 20x27 cm,
rámováno ve třech clips rámech, originální
fotografie z 30.-40. let 20. století, reklamy
na americké, francouzské a německé filmy,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

318

40

VI. MALBA
(PAINTINGS)
321 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pokoj s otevřeným oknem
(A room with open window)
olej na kartonu, 23x18 cm, rámováno,
paspartováno, signováno vpravo dole
iniciálami, datováno 1933,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

325 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Interiér kostela
(Inside a church)
olej na dřevě, 21x15 cm, rámováno,
paspartováno, signováno vlevo dole iniciálami,
datováno 1934, vzadu text: „Azpeitia“
(Španělsko), 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: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

323 N
Hudeček, Jiří * 1884
Kytice pivoněk
(A bunch of peonies)
tempera na kartonu, 71x57 cm, signováno
vpravo dole, datováno 1969, rámováno
pod sklem, autor byl synem a žákem Antonína
Hudečka, krajinář, figuralista i malíř zátiší,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 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: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

324

330 N
Ströminger, Vilém (1845-1901)
Hrady Žebrák a Točník
(The Castles Žebrák and 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: 13 000 CZK (520 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
331 N
Anonym
Staroměstské náměstí v Praze
(The Old Town Square in Prague)
akvarel na papíře, 24x37 cm, rámováno
pod sklem, vzadu popis, malováno podle
předlohy z roku 1819, datováno 1949,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

321
322 N
Klímová, Lucie * 1884
Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na kartonu, 49x35 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
autorka studovala na AVU u profesorů
Obrovského a Nechleby, všestranná malířka
figuralistka i krajinářka,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

329 N
Emler, František * 1912
Vesnička na jaře
(A village in spring)
olej na sololitu, 32x92 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Nejedlého,
studijní pobyt v Itálii, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

325
326 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Jeřabiny v lese
(Rowan-berries in a forest)
olej na plátně, 53x36 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: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
327
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Les se stromy bez listí
(A forest with trees without leaves)
olej na kartonu, 43x36 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: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
328 N
Písecký (Liška), Josef * 1878
Hotel v chorvatském zálivu
s českou vlajkou
(A hotel in a Croatia bay
with the Czech flag)
olej na plátně, 105x157cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1927,
monumentální obraz, autor malířství studoval
u profesora Quasta, často jezdil na Jadran, malíř
moří a krajin, módní v meziválečném období,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK

331
332 N
Krepčík, Jaroslav * 1880
Dívka s nahými rameny sedící na židli
(A female with naked shoulders sitting
on a chair)
olej na dřevě, 33x23 cm,
rámováno, v dekorativním rámu, signováno
vlevo dole, autor studoval na AVU u profesora
Myslbeka, studijní cesty do Francie a Itálie,
malíř a sochař, vytvořil mimo jiné sochu sv.
Jiřího pro kostel sv. Mikuláše v Praze,
jako malíř byl vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (880 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

332

41
333 N
Janovský, Jan Karel (1869-1931)
Městečko v Německu
(A town in Germany)
olej na dřevě, 24x34 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, žák pražské AVU
u profesorů Sequense, Pirnera a Brožíka,
působil v Mnichově a v Dalmácii,
byl především krajinářem
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

337 N
Ullmann, Josef (1870-1822)
Chalupa a žena táhnoucí saně
(A cottage and a woman pulling a sledge)
olej na kartonu, 49x45 cm, rámováno
v dekorativním rámu, značeno vlevo dole,
autor studoval na AVU u profesora Mařáka,
vynikající malíř krajinář experimentující
s impresionismem,
vyvolávací cena: 80 000 CZK (3200 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK

334 N
Anonym
Interiér lesa
(Inside a forest)
olej na sololitu, 81x69 cm, rámováno, Čechy,
1. polovina 20. století, malováno ve stylu
Mařákových žáků,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

338 N
Rada, Vlastimil * 1884
Chlapci hrající si u potoka
(Boys playing by a stream)
kresba kolorovaná akvarelem, 28x18 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, věnování
dole: „Veselé velikonoce 1944 přeje ti Vlastimil
Rada“, autor studoval u profesora Švabinského
a Preislera na AVU v Praze, byl především
figuralistou a karikaturistou,
proslavil se jako ilustrátor,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

341 N
Serra, Erique (1859-1918)
Laguna u Říma s antickou sochou
(A lagoon by Roma with an antique statue)
olej na plátně, 66x99 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, značeno: „Roma“, španělský malíř
přelomu 19. a 20. století, působící v Itálií,
v jeho díle se objevují surrealistické prvky,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 65 000 až 80 000 CZK
342 N
Dědina, Jan * 1870
Dva muži sedící v salónu
(Two men sitting in a lounge)
černobílý kvaš na papíře, 26x21 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno štítkem
na rámu, vzadu popis ve francouzštině, autor
studoval na UMPRUM 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: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

334
335 N
Anonym
Miniatura chlapce
(A miniature of a boy)
kvaš na slonovině, kruh průměr 4 cm,
dřevěný rámeček s vložkou ze zlaceného
bronzu, rámováno pod sklem, pravděpodobně
syn Ludvíka XVI., Francie přelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

342
338
339 N
Anonym
Příjem do nevěstince
(A receipting to a hotel for men)
akvarel na papíře, 16x18 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, Čechy, 20.-30. léta 20.
století, žánrový obrázek ve stylu Josefa Loukoty,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
340 N
Jakub, František (1875-1940)
Cikáni tábořící pod skalami
(Gypsies camping under rocks)
olej na kartonu, 58x71 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesorů Pirnera a Hynaise,
vynikající malíř žánrových výjevů,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

335
336 N
Jambor, Josef * 1887
Pohled na vesnici v zimě
(A view of a village in winter)
olej na kartonu, 34x49 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval na pražské AVU u profesora
Švabinského, hodně cestoval, byl především
krajinářem,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

336

339
343 N
Hofmann, M.
Sklizeň
(A harvey)
olej na plátně, 60x80 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, německý autor přelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
344 N
Wetzel
Orba s koňmi
(Ploughing with horses)
olej na plátně, 41x60 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, rakouský malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

42

345 N
Witasek, Emil * 1900
Zátiší s ovocem, zeleninou a korbelem
(A still life with fruits, vegetable
and tankard)
olej na plátně, 41x52 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1927,
uznávaný rakouský malíř českého původu,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
346 N
Mosblech, Karl Wilhelm (1868-1934)
Plachetnice na moři
(A sailing-boat on a sea)
olej na plátně, 60x80 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, představitel
tak zvané düsseldorfské školy,
vedený německý malíř moří,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
347 N
Schram, Alois Hans (1864-1919)
Ležící dívka s tygří kůží
(A laying female with a tiger fur)
tempera na kartonu, 27x41 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
známý německý figuralista,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

350 N
Zopf, Julius (1838-1897) – připsáno Alpská
krajina s vodním mlýnem
(Alpes landscape with a water mill)
olej na plátně, 55x89 cm, rámováno,
rakouský malíř romantických krajin,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
351 N
Holstayn, Josef * 1930
Holandské květinové zátiší
(A Holland flowers still life)
olej na dřevě, 40x30 cm, rámováno
v nepůvodním rámu, signováno vpravo dole,
vytvořeno ve stylu holandských barokních
mistrů, známý rakouský malíř zátiší,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1120 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
352 N
Nechleba, Vratislav * 1885
Autoportrét
(Self portrait)
kresba tužkou, 30x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1932, vzadu věnování:
„Miloši Rochovi V. Nechleba 1952“,
autor studoval na AVU u profesora Pirnera,
později sám profesorem na akademii, nejlepší
představitel klasické malby své generace,
za svého života velmi ceněný autor,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

355 N
Cretius, Konstantin Johann (1814-1901)
Dáma a rytíř v okně
(A lady and a nobleman in a window)
olej na dřevě, 37x33 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno dole
uprostřed, datováno 1838, německý
malíř berlínské školy,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
356 N
Anonym
Svatý Martin na bílém koni
(Saint Martin on white horse)
podmalba temperou na skle, 17,5x14 cm,
rámováno, vzadu podlepeno papírem
s latinským textem, Čechy, 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

356
357 N
Anonym
Dva malé portréty muže a dívky
v rokokových rámečcích
(Two small portraits of a man
and a female in rococo frames)
akvarel na papíře, oba ovál 35x28 cm,
rámováno pod sklem, pravděpodobně
Rakousko po roce 1860,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

347

348 N
Daunay, Ch.
Sedlák a selka s vozem
(A farmer and a female farmer
with a wagon)
olej na plátně, 43x53 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, rakousko-uherský malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
349 N
Litael, Damilo
Benátský kanál
(Venetia Canal)
olej na plátně, 61x50 cm, rámováno
ve starém dekorativním rámu, signováno
vlevo dole, italský malíř 2. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

349

352
353 N
Ježek, Stanislav * 1904
Vesnička s lidmi
(A village with people)
olej na překližce, 58x72 cm, rámováno,
mírně poškozeno, autor studoval na AVU
u profesora Nechleby, studijní pobyty v Itálii
a ve Francii, malíř žánrových výjevů,
některá díla ve stylu Josefa Čapka,
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1600 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
354 N
Anonym
Portrét herce
(A portrait of an actor)
olej na dřevě, 51x42 cm, rámováno,
mírně poškozeno, Itálie kolem poloviny
19. století, velmi kvalitní malba,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 40 00 až 50 000 CZK

357b
358 N
Brunner, Vratislav H. (1886-1928)
Dítě malířem
(A child painter)
olej na dřevě, kruh o průměru 39 cm,
rámováno v dekorativním rámu, signováno
vlevo uprostřed, datováno 1919, autor studoval
na AVU u profesorů Pirnera a Bukovace,
byl vynikajícím malířem, karikaturistou
a ilustrátorem, o jeho významu svědčí i to,
že byl zvolen rektorem UMPRUM v Praze,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (880 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

43

359 N
Mareček, Bohumil * 1884
Stojící polonahá dívka - kněžka
(A standing half nude female - priestess)
olej na plátně, 67x49,5 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1925,
autor studoval na AVU u profesorů Hynaise
a Ženíška, ve studiu pokračoval v Mnichově
a v Římě, byl vynikajícím figuralistou,
rád zobrazoval dívčí akty, restaurováno,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
360 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Česká vesnice
(A Czech village)
olej na plátně, 37x53 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1934,
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 (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

360
361 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pole a louka s květinami
(A field and a meadow with flowers)
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1924,
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 (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

363
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dáma sedící u stolu čtoucí noviny
(Woman sitting at a table reading
newspapers)
olej na dřevě, 25x10 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: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
364 N
Popelka, Vojtěch Hynek * 1888
Kachny na vodě
(Ducks on a water)
olej na plátně, 57x75 cm, rámováno,
signováno vpravo dole pod rámem,
autor studoval na AVU v Praze u profesora
Schwaigra, věnoval se malbě zvířat,
vytvořil ilustrace pro Brehmův život zvířat,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
365 N
Schwaiger, Hanuš (1854-1912)
Stojící muž v kroji
(A standing man in national costume)
akvarel na papíře, 31x17 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, datováno 1895, autor se narodil
v Jindřichově Hradci, studoval na pražské
malířské akademii, byl vynikajícím figuralistou,
karikaturistou a ilustrátorem, později
profesorem na AVU,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
366 N
Šulc, Viktorín (1870-1946)
Portrét dívky v kroji
(A portrait of a female in national
costume)
olej na kartonu, 40x30 cm, rámováno,
signováno iniciálami vlevo nahoře,
žák pražské techniky, malířství studoval
u profesora Karla Liebschera, později
profesorem UMPRUM v Praze,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
367 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Rybářské loďky ve Francii
(Fishermen boats in France)
akvarel na papíře, 31x46 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: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

361
362
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Děti s učitelkou
(Children with a teacher)
olej na kartonu, 38x26 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: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

368 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Malý francouzský přístav
(A small French port)
perokresba kombinovaná s černým
akvarelem, 35x50 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1937, popis
místa: „Coucarneau“ , 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 (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

368
369 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Záliv s lodí na podzim
(A bay with a boat in autumn)
kvaš na papíře, rámováno pod sklem,
popis: „Batumi 22.10.“, 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 (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
370 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Dámy na procházce v přírodě
(Ladies on a walk in a country)
olej na kartonu, 25x30 cm, rámováno,
signováno, vzadu popis: „Krajina z Francie“,
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: 3300 CZK (132 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

370
371 N
Naske, František Xaver * 1884
Zrzavá dívka v čepici a kabátě
(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 (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

371
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372 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Větev s broskvemi
(A branch with peaches)
olej na kartonu, 21,5x42,5 cm, rámováno,
paspartováno, 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: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

376 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: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 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: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 24 000 až 28 000 CZK

372
373 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Francouzské městečko na skalách
(A French town on rocks)
olej na kartonu, 52x41 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu štítek s popisem:
„La Rouda“, datováno 1928, 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: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

376

377 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: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

378

377

374
373

380 N
Černovická, Luisa * 1903
Luční květiny ve váze
(Flowers from meadow in a vase)
olej na plátně, 95x104 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
popis vpravo dole: „Z českých luhů“,
autorka studovala na AVU v Praze,
malovala především figurální výjevy
ve slovanských krojích, oblibu měla také
v květinových zátiších,
vyvolávací cena: 18 500 CZK (740 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

374 N
Dobeš, Ludvík (Ludva) * 1914
Chalupa
(A cottage)
olej na plátně, 54x66 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, moravský grafik
a malíř, byl především vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
375 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Jezero v Tatrách
(A lake in Tatra Mountains)
olej na kartonu, 46x38,5 cm, rámováno,
signováno vlevo dole iniciálami, datováno 1919,
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 (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

379 N
Mallambach, Loran
Plachetnice v přístavu
(Sailing boats in a port)
olej na plátně, 70x100 cm, signováno vlevo
dole, severní Německo, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (420 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

375

381
Novák, Vladimír * 1898
Malá plachetnice v soukromém přístavu
(A small sailing boat in a private port)
olej na kartonu, 33x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu popis: „Dubrovník,
Jugoslávie 1967“, autor studoval na UMPRUM
v Praze, zabýval se předeším ilustrací,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

45
382 N
Kovář, Jaroslav * 1905
Nahá dívka sedící v křesle
(A nude female sitting in
an armchair)
olej na plátně, 50x34 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, moravský malíř
a architekt, proslul jako karikaturista,
zabýval se i figurální malbou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK
383 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 UMPRUM v Praze,
maloval především žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

386 N
Malý, Franta * 1900
Pohled na město Dubrovník
(A view of the town Dubrovnik in Croatia)
tempera na papíře, 34x40 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno,
žák profesora Bukovace, autor byl krajinářem
i figuralistou,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
387 N
Jambor, Josef * 1887
Rozbouřené moře se skalami a plachetnicí
(A stormy sea with rocks
and a sailing boat)
olej na plátně, 59x114 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, poškozeno,
autor studoval na pražské AVU u profesora
Švabinského, hodně cestoval, rád maloval
moře, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
388 N
Škrabánek, František * 1901
Vesnička v zimě
(A village in winter)
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: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

383

384 N
Novák, Láďa (1865-1944)
Rokokový pár na lavičce
(A rococo couple on a bench)
akvarel na papíře, ovál 45x35 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1928, studoval na pražské
AVU a technice, jeho vzory byly M. Aleš
a H. Schwaiger, byl vynikajícím figuralistou
maloval domovní fresky, vyzdobil mimo jiné
interiér hospody u Fleků, Štorchův dům
na Staroměstském náměstí, Rottův dům
na Malém náměstí v Praze,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

388
389 N
Sedláček, Vojtěch * 1892
Ženy sbírající brambory
(Women picking potatoes)
kvaš na papíře, 20x26 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik,
zobrazoval vesnické výjevy,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

390 N
Anonym
Romantická krajina s jezerem
(A romantic landscape with a lake)
akvarel na papíře, 20x24 cm, rámováno
pod sklem, dole popis „Lago di Como“ (Itálie),
pravděpodobně rakouský malíř, datováno 1910,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

390

391
Bogelari, J.
Dívka s tamburínou
(A female with a tamburine)
olej na plátně, 81x51 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
italský malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 25 00 až 33 000 CZK
392 N
Ptáček, Josef * 1894
Krajina s bažinami
(A landscape with moorlands)
olej na kartonu, 48x63 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

392

393 N
Hůrka, Otakar * 1889
Stromy u rybníčku
(Trees by a pond)
olej na plátně, 40x49 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: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

384
385 N
Anonym
Romantická krajina s potokem
(A romantic landscape with a stream)
olej na plátně, 39x16,5 cm, rámováno,
pravděpodobně český malíř 2. poloviny
19. století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

389

385

394 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: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

46

400
Anonym
Zátiší s bažanty
(A sill life with pheasants)
olej na dřevě, 48x33 cm, rámováno,
signováno vpravo dole nečitelně, Čechy,
1. třetina 20. století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

394
395
Černovický, A. M.
Dva myslivci sedící v hospodě
(Two huntsmen sittting in a pub)
olej na plátně, 74x64 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Čechy, první polovina 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
396 N
Žižka, Edmund * 1880
Starý muž a žena pasoucí kozu
(An old man and a woman keeping
goat out at grass)
kvaš na papíře, 58x81 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1945, autor studoval na akademii ve Vídni,
moravský malíř, působil v Olomouci,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

401
Naske, František Xaver * 1884
Ležící dívka s cigaretou a muž s dýmkou
(A laying female with a cigarette
and a man with a pipe)
černobílý akvarel na papíře, 28x28 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo nahoře, 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 (156 EUR)
odhad: 5000 až 6500 CZK
402 N
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Loď na Vltavě pod barrandovskou skálou
(A boat on the river Vltava under
the Barrandov rock in Prague)
akvarel na papíře, 27x32 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Švabinského, několik let
žil ve Francii,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

403 N
Anonym
Chalupa u rybníka
(A cottage by a pond)
olej na plátně, 49x59 cm, rámováno,
český malíř první poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

403
404 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: 3200 CZK (124 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

396

397
Hradečný, Bohumil * 1876
Horská krajina
(Mountains landscape)
olej na plátně, 61x91 cm, adjustováno
v masivním rámu, signováno vpravo dole,
narozen v Prostějově, studoval na akademii
v Karlsruhe, působil ve Vídni a v Praze,
byl známým krajinářem, některé jeho obrazy
se objevovaly i na pohlednicích,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

404
402

398 N
Gross, František (1909-1985)
Abstrakce se stroji
(An abstraction with machines)
kresba tuží a akvarelem na papíře, 27x22 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1976, autor studoval
na UMPRUM, byl členem umělecké
„Skupiny 42“, ovlivněn světovou modernou,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

398

399 N
Hradečný, Bohumil * 1876
Domy u cesty
(Houses by a road)
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, vzadu razítko autora:
„Bohumil Hradečný, akad. malíř, Praha 12,
Polská 9, narozen v Prostějově, studoval
na akademii v Karlsruhe, působil ve Vídni
a v Praze, byl známým krajinářem, některé
jeho obrazy se objevovaly i na pohlednicích,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

399

405
Anonym
Cesta v březovém lese
(A path in a birch forest)
olej na sololitu, 33x22 cm, rámováno,
Čechy, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
406 N
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Městečko s kostelem
(A town with a church)
olej na plátně, 46x61 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, značeno číslováním 634, vzadu popis „Orava I“, datováno 1963
autor studoval na AVU v Praze u profesora
Švabinského, několik let žil ve Francii,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 32 000 až 40 00 CZK

406

47

407 N
Bubeníček, Jindřich (1856-1935)
Vesnička v polích
(A village in fields)
akvarel na papíře, 36x43 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1905, autor studoval na AVU, za studentské
protesty ho vyloučili a uvěznili, byl mistrem
akvarelu, maloval pražská zákoutí,
české hrady, proslavil se také jako ilustrátor,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (420 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
408 N
Stein, Václav (1917-1944)
Pohled na Karlův most v zimě
(A view of the Charles Bridge in winter)
olej na kartonu, 49x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1939,
předčasně zesnulý pražský malíř,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

411
Toman, Karel * 1888
Malý rybářský přístav s loďkami
(A small fisherman port with boats)
kvaš na papíře, 32x47cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole, popis „Varna u Černého moře“,
datováno 1933, moravský malíř a grafik,
působil v Prostějově, byl především krajinářem,
rád pracoval s akvarelem,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

416 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: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

412 N
Toman, Karel * 1888
Stromy u rybníku
(Trees by a pond)
kvaš na papíře, 41x55cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
moravský malíř a grafik, působil v Prostějově,
byl především krajinářem, rád pracoval
s akvarelem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

417
Manz, Ch.
Zátiší s kyticí ve váze
(A still life with a bunch of flowers
in a vase)
olej na kartonu, 58x78 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, pravděpodobně
německý malíř 1. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
418 N
Maran, S. G.
Zátiší s ovocem a vázou
(A still life with fruits and a vase)
olej na kartonu, 57x67 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1921, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

408
409 N
Mandel, Jura ml. * 1923
Železniční most v Prokopském údolí
v Praze
(A railway bridge in Prokopské Valley
in Prague)
olej na plátně, 52x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU
u profesora Obrovského, malíř krajinář
a figuralista ze známé malířské rodiny,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

412
413
Šulc, Václav * 1871
Květinový trh
(A flower market)
olej na plátně, 35x47 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor byl sochař
a malíř, studoval na AVU u profesora Ženíška,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
414 N
Augusta, Jaroslav * 1878
Horské údolí
(Mountains valley)
olej na kartonu, 49x74 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, studoval
na AVU v Praze u profesora Pirnera,
malíř krajinář i figuralista, žil na Slovensku,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

418

419 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: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

409

410 N
Laube, Karel * 1888
Louka u březového háje
(A meadow by a birch forest)
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Dítěte,
maloval především zátiší a krajiny se stromy,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

419
414

415 N
Augusta, Jaroslav * 1878
Horské jezero
(Mountains lake)
olej na kartonu, 33x48 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, studoval na AVU
v Praze u profesora Pirnera, malíř krajinář
i figuralista, žil na Slovensku,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

410

415

48

420 N
Nowak, Willi (1886-1977)
Lidé ve městě
(People in a town)
akvarel na papíře, 22x26 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, pocházel z německé rodiny, studoval
na AVU v Praze u profesora Thieleho,
spolupracoval se členy „Osmy“ vytvářel
most mezi českými a německými umělci,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

420
421
Nowak, Willi (1886-1977)
Louka se snopy
(A meadow with sheaves)
akvarel na papíře, 33x48 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1921, pocházel z německé rodiny,
studoval na AVU v Praze u profesora Thieleho,
spolupracoval se členy „Osmy“ vytvářel most
mezi českými a německými umělci,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

425
Šimůnek, Jaroslav * 1872
Chalupa v horách
(A cottage in mountains)
akvarel na papíře, 15x24 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor byl žákem
A. Slavíčka, rád maloval pražská zákoutí,
často používal techniku akvarelu,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
426 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: 11 500 CZK (460 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
427 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: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

422 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: 10 000 CZ(400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
423
Stehlík, Jindřich * 1905
Pohled na Hradčany od Vltavy
(A view of the Prague Castle from
the river Vltava)
olej na plátně, 49x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Nejedlého,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
424 N
Seidl, Václav + 1942
Interiér lesa
(An interier of a forest)
olej na kartonu, 49x73 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, popis místa: „Rychnov“, malíř krajin
a ilustrátor, rád zobrazoval Orlické hory,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

424

430 N
Veris (Zamazal), Jaroslav * 1900
Úzká ulička v Paříži
(A narrow street in Paris)
kresba kolorovaná černým akvarelem,
64x41 cm, rámováno pod sklem, signováno
vlevo dole, věnování madam Olze
ve francouzštině, datováno 1958, vpravo popis
místa v Paříži, autor studoval na AVU
v Praze u profesorů Preislera a Nechleby,
maloval obrazy ve stylu starých holandských
mistrů, pracoval v dílnách v Louvru,
později vytvářel portréty a figury
v moderním francouzském stylu,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

430

427
428 N
Schadt, Karel * 1905
Krajina na vysočině
(A landscape in highlands)
olej na kartonu, 29x39 cm,
rámováno v dekorativním rámu, signováno
vlevo dole, autor studoval u Al. Kalvody,
byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
429 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893- 1980)
Dům ve Francii
(A house in France)
olej na kartonu, 17x11 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 25. 10. 1945, vzadu text
ve francouzštině: „Dům zdánlivě uzavřený,
Nica 1945 říjen“, 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 (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

431 N
Kuba, Ludvík * 1863
Hrad Nutjak v Dalmacii
(The castle Nutjak in Dalmcia)
akvarel na papíře, 16,7x25 cm, rámováno
pod sklem, značeno vlevo dole pod paspartou
„Nutjak u Trilje“, cesty po Dalmácii v roce
1936, uvedeno v monografii, autor studoval
soukromě u profesora Schnircha a Liebschera,
potom na AVU v Praze u profesora Pirnera,
další studium v Paříži a Mnichově, vynikajcí
malíř krajinář i figuralista, získal ocenění
„Národní umělec“,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (840 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

429
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432 N
Anonym
Osm miniatur s vyobrazením členů
Napoleonovy rodiny ve slonovinovém
rytém rámečku
(Eight miniatures with pictures
of members of Napoleon´s family
in engraved ivory frame)
akvarely na slonovině, rozměr oválných
miniatur 9x7 cm, celková velikost rámečku
39x29 cm, na slonoviném rámečku
rytý dekor s erbem rodiny Bonapartů,
Francie, období Napoleona III. (1848-1870),
vyobrazení členové rodiny Bonapartů:
Napoleon I., Caroline, Elise, Jerome,
Joseph, Letizia, Pauline,
vyvolávací cena: 90 000 CZK (3600 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK
433 N
Anonym
Snímání z kříže
(Taking-off the cross)
olej na plátně, 73x61 cm, rámováno, Čechy,
přelom 18. a 19. století, není Osvědčení
o trvalém vývozu, v řízení,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

436 N
Bahner, Ladislav
Zimní les
(A winter forest)
olej na kartonu, 23x26 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1923, československý
malíř krajinář 1. poloviny 20. století ,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

436

437 N
Weinrichter, Emil
Zátiší s ovocem a knihami
(A still life with fruits and books)
olej na plátně, 73x99 cm, rámováno
v dekorativním, ručně řezaném, zlaceném,
barokním rámu, signováno vpravo dole, vzadu
popis: Wien 1902-1903, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2600 EUR)
odhad: 70 000 až 90 000 CZK
438 N
Anonym
Moře se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátně, 64x84 cm, adjustováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole
nečitelně, datováno, 1944,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

440 N
Dějev, Platon * 1901
Nahá dívka u lesní tůně
(A nude female by a forest pool)
olej na plátně, 57x62 cm, adjustováno v blind
rámu, autor ruského původu, bojoval jako český
legionář v Rusku, studoval na AVU u profesora
Obrovského, člen Svazu ruských výtvarných
umělců v ČSR, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

440
441 N
Procházka, František Xaver * 1887
Ponocný a zvířata na návsi
(A watchman and animals
on a village green)
olej na plátně, 80x90 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1930,
vzadu popis: „Na brázdnické návsi 1930“,
autor studoval na pražské AVU u profesorů
Schwaigra a Pirnera, studijní pobyty
v Amsterdamu a v Paříži, rád maloval
žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
442 N
Novák, Karel * 1915
Krajina s makovým polem
(A landscape with a poppy field)
olej na plátně, 66x96 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, moravský malíř, krajinář a grafik,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

433
434 N
Alfons Mucha (1860-1939) - připsáno
Sedící polonahá dívka
(A sitting half nude female)
perokresba kolorovaná černobílým akvarelem,
21x13 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, datováno 1880,
zhotoveno během pobytu u šlechtické rodiny
Nosticů, autor začínal jako malíř divadelních
kulis ve Vídni, později pracoval jako dekoratér
pro šlechtické rody, tyto kontakty mu pomohly
financovat studium v Mnichově, v roce 1888
odešel na akademii v Paříži, v roce 1895 navrhl
svůj první slavný secesní plakát, stal se známou
osobností, navštívil USA, od roku 1910 pracuje
na svém nejrozsáhlejším díle Slovanské epopeji,
konec života strávil na zámku ve Zbirohu,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK
435 N
Anonym
Dva satyři
(Two satyrs)
olej na plátně, 56x69 cm, rámováno
v dekorativním rámu, obraz podle
slavného holandského malíře Rubense
(1577-1640), originál obrazu se nachází
v Mnichově, pravděpodobně Čechy,
přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1280 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

442

434
439
Dějev, Platon * 1901
Portrét dívky v šátku s barevnými bublinami
(A portrait of a female in a scarf
with colour bubbles)
olej na kartonu, 48x44 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1932, autor
ruského původu, bojoval jako český legionář
v Rusku, studoval na AVU u profesora
Obrovského, člen Svazu ruských výtvarných
umělců v ČSR, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

443 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Zátiší s kyticí a nahou dívkou na posteli
(A still life with a bunch of flowers
and nude female on a bed)
olej na plátně, 91x72 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: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

443
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444 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Mladá žena a prodavačka krajek
(A young lady and sales-woman of laces)
olej na plátně, 98x131 cm, adjustováno
v blind rámu, signováno vlevo dole,
poškozeno, 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: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

447 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Houby u pařezu
(Mashrooms by a stump)
olej na plátně, 38x54 cm, adjustováno v blind
rámu, signováno vlevo dole, datováno 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: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

452 N
Švabinský, Max (1873-1962)
Stromy u rybníka
(Trees by a pond)
uhel na papíře, 43x35cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU
u profesora Pirnera, později byl sám
profesorem na AVU, malíř figuralista, ilustrátor,
grafik, přispěl k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

447

444
445 N
Jestebnitz, S.
Dva portréty muž a žena
(Two portraits a man and a woman)
olej na plátně, každý rozměr 57x46 cm,
rámováno v dobovém rámu,
značeno vpravo dole, Slezsko 2. polovina
19. století, sudetský německý malíř,
značeno: „Akad. Maler,“,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

448 N
Vlach, Oldřich (Oldra) * 1886
Pohled na Nové Město nad Metují
(A view of the town Nové Město on Metuje
in Bohemia)
olej na plátně, 47x69 cm, rámováno, signováno,
mírně poškozeno, autor studoval na UMPRUM
v Praze, maloval především žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

452

453 N
Bejček, Pavel * 1957
Lopuchy v lese
(Flowers in a forest)
olej na plátně, 50x60 cm, rámováno v blind
rámu, signováno vpravo dole, datováno 2008,
syn akademického malíře Jaroslava Bejčka,
autor studoval na keramické škole v Karlových
Varech, malíř a restaurátor,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

448

445 b

445 a

446 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Louka pod horami
(A meadow under mountains)
olej na plátně, 65x92 cm, adjustováno v blind
rámu, signováno vpravo dole, 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: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

446

449 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Tři dívčí postavy
(Three female figures)
olej na plátně, 66x81 cm, adjustováno
v blind rámu, 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: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
450 N
Anonym
Zákoutí u kostela v Praze
(A corner by a church in Prague)
akvarel na papíře, 57x52 cm, rámováno pod
sklem, český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
451 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Šeřík
(Lilac)
olej na plátně, 54x66 cm, osazeno v blind
rámu, 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: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

453
454 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Chalupa v horách
(A cottage in mountains)
olej na kartonu, 10,5x20,5 cm, rámováno, vlevo
popis: „1941 prosinec“, 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 (100 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

454

451
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VII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
455 N
Anonym
Dva malí sloni ze slonoviny
(Two small elephants of ivory)
řezba ve slonovině, výška 13,5 cm, rustikální
africká řezba, dva sloni stojící na sobě,
vyvolávací cena: 2400 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
456 N
Znoj, Jan * 1905
Běžící kůň
(A running horse)
pálená hlína, výška 28 cm, signováno
na podstavci ve hmotě, dole na podstavci
značka výrobce „PAK PRAHA“, moravský
sochař pocházel z rodiny „džbánkařů“, studoval
na keramické škole v Bechyni a potom na
UMPRUM v Praze, zaměřoval se na figurální
a užitkový porcelán, ale vytvářel také
monumentální sochařská díla,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

459 N
Anonym
Bronzový medvěd na černé kamenné míse
(A bronze bear on a black stone dish)
Německo, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno
ve stylu vídeňských bronzů, kvalitní provedení,
černě a hnědě žilkovaný mramor,
výška 16 cm, průměr mísy 32,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

459

460 N
Anonym
Kovový bažant na černém kamenném
podstavci
(A metal pheasant on a black stone stand)
Francie, počátek 20. století, kovová kompozice
patinovaná v barvě bronzu, černý kámen
s bílým žilkováním, celková délka 46 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

456

457 N
Gause, Josef Arnošt * 1910
Klečící nahá dívka
(A kneeling nude female)
patinovaná pálená hlína, výška 32 cm, signováno
na podstavci ve hmotě, autor narozený
v jugoslávském Splitu, studoval na AVU v Praze
u profesora Španiela, věnoval se zvláště
portrétní plastice, byl také restaurátorem,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

457

458 N
Anonym
Kovový anděl s květinami
na keramickém talíři
(Metal angel with flowers
on a ceramic plate)
patinovaný zinkocín osazený na keramickém
talíři, průměr talíře 34 cm, úprava pro zavěšení
na zeď, Francie, přelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

458

464 N
Pekárek, Josef V. * 1910
Busta zakladatele Sokola Miroslava Tyrše
(A bust of fonder of sport organisation
Sokol - Miroslav Tyrš)
patinovaný bronz na hnědém mramorovém
podstavci, celková výška 28 cm, značeno
v bronzu, autor studoval na AVU u profesora
Myslbeka, mezi jeho díla patří socha alegorie
Vltavy a jejích přítokoků v Praze,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

464

462

465 N
Anonym
Busta africké dívky s dlouhými vlasy
ze slonoviny
(A bust of an African female with long
hair of ivory)
slonovina na dřevěném podstavci, celková
výška 19 cm, kvalitní řezba v africkém stylu,
kulatý podstavec, celková hmotnost 381,0 g,
střední Afrika kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

460
461 N
Mar, J.
Stojící holandská holčička
(A standing Holland girl)
patinovaný bronz, výška 17 cm, signováno
ve hmotě, značeno značkou slévárny Wien
AHB, počátek 20. století, vyrobeno v duchu
vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK
462 N
Anonym
Stojící kouřící chlapeček
(A standing smoking boy)
bronz, výška 7,2 cm, podstavec pečetítko,
vyryty iniciály majitele „H.L.“, Rakousko,
1. třetina 20. století, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
463 N
Lorenzl, Josef (1892-1950)
Náhá dívka stojící na jedné noze
(A nude female standing on one leg)
stříbřený bronz na bílém mramoru, celková
výška 22 cm, signováno v bronzu, rakouský
sochař Lorenzl byl předním tvůrcem období Art
Deca, většina jeho děl zpodobňuje nahé dívky
v erotických pozicích, vytvářel návrhy
pro firmu Goldscheider například slavnou
„Motýlí ženu“,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

466

455 465

466 N
Anonym
Půlpostava nahé africké dívky
ze slonoviny
(A half figure of a nude African female
of ivory)
slonovina na dřevěném podstavci, celková
výška 22 cm, kvalitní řezba v africkém stylu,
kulatý podstavec, čistá hmotnost slonoviny 154,0 g,
střední Afrika kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
467 N
Anonym
Nahý gladiátor se štítem a mečem
(Nude gladiator with a shield and a sword)
bronz na onyxovém podstavci, celková výška
35 cm, Německo 1. třetina 20. století,
zhotoveno podle antických vzorů,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

52

472 N
Anonym
Čert a Káča
(Devil and a female)
keramika bíle glazovaná, výška 46 cm, značeno
Bechyně, Čechy, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

467
468 N
Anonym
Tančící bronzový derviš
(A dancing bronze Turkish dancer)
bronz patinovaný za studena, výška 14 cm, Vídeň
1. třetina 20. století, kvalitní „Vídeňský bronz“,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
469 N
Anonym
Ptáček na větvi s koulí
(A bird on a branch with a ball)
zinkocín patinovaný za studena, výška 11 cm,
Rakousko, 1. třetina 20. století, vyrobeno
ve stylu vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1600 CZK

469

470 N
Znoj, Jan * 1905
Milenci
(Lovers)
pálená hlína, výška 43 cm, signováno ve hmotě,
moravský sochař a keramik, studoval na
UMPRUM v Praze a ve Vídni, vytvářel
monumentální i drobnou plastiku,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
471 N
Lichtág, Jan * 1898
Nahá běžící dívka se psy
(A nude runnig female with dogs)
keramika bíle patinovaná za studena,
výška 55 cm, značeno tlačenou značkou
výrobce: Bechyně, název modelu: „Diana“,
autor studoval na UMPRUM v Praze u profesora
Drahoňovského a potom ve Francii, vytvářel
monumentální i drobnou plastiku,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

472

473

473 N
Anonym
Dívka s košíkem
(A female with a basket)
keramika patinovaná v barvě bronzu,
výška 64 cm, Čechy, Ustí nad Labem (Aussig),
Johann. Maresch, značeno: „Made in Austria“,
„Productte Reservé“,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK
474 N
Horejc, Jaroslav * 1886
Nahá dívka s Měsícem
(A nude female with Moon)
patinovaná sochařská sádra, výška 33,5 cm,
signováno ve hmotě, název sochy: „Luna“, autor
studoval na UMPRUM u profesora Suchardy,
studijní pobyty v Itálii, Francii a Německu,
později sám profesorem umělecko průmyslové
školy v Praze, patří mezi nejoceňovanější české
sochaře období art deco,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

475 N
Horejc, Jaroslav * 1886
Stojící nahý muž s kyjem
(A standing nude man with a hammer)
bronz na šedočerném mramoru, výška 21 cm,
signováno v bronzu, název modelu: „Herkules“,
autor studoval na UMPRUM u profesora
Suchardy, studijní pobyty v Itálii, Francii
a Německu, později sám profesorem umělecko
průmyslové školy v Praze, patří mezi
nejoceňovanější české sochaře období art deco,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
476 N
Vanča, Josef * 1908
Hlava foxteriéra
(A head of a dog)
bronz na černém kruhovém mramoru, výška 23 cm,
značeno v bronzu, datováno 1936, autor se
narodil v Drážďanech, studoval na UMPRUM
v Praze, sochař a keramik, pracoval mimo jiné
jako návrhář pro Royal Dux,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
477 N
Kodet, Jan * 1910
Matka s dítětem
(A mother with her child)
bronz na černém dřevěném podstavci, výška
23,5 cm, signováno v bronzu, autor pochází
ze známé umělecké rodiny, studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Španiela,
proslavil se svými bronzy,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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Předaukční výstava dražených předmětů proběhne ve dnech 25. 2. – 2. 3. 2012
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

