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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
255 N
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Pohled z Karlova Mostu na Hradčany
(A view of the Prague Castle
from the Charles Bridge)
dřevořez, 36x48 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
značeno vlevo dole na desce, 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: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

255
256 N
Anonym
Miniatura - silueta muže
(A miniature - silhouette of a man)
rytá zlatá folie v paspartě,
celkový rozměr 7,5x6,5 cm,
adjustováno pod sklem, Rakousko,
počátek 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

256

258 N
Stretti, Mario (1910-1960)
Náměstí v italském městečku
(A square in an Italian town)
akvatinta, 24x29 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, mírně poškozeno,
autor pocházel ze známé malířské rodiny,
studoval na AVU v Praze
u profesorů Nechleby a T.F. Šimona,
malíř a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

258
259 N
Anonym
Dvě dámy s dětmi
(Two ladies with children)
barevná litografie, 32x23 cm,
rámováno pod sklem, Francie,
polovina 19. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

260 N
Slavíček, Jan (1900-1970)
Pohled na Prahu z Hradčan
(A view of Prague from Hradčany)
barevná litografie, 34x45 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vpravo dole na desce,
datováno 1950, signováno vlevo dole,
syn malíře Antonína Slavíčka, studoval
na AVU u profesorů Preislera, Nechleby,
Švabinského, Nejedlého, byl především
krajinářem, rád maloval Prahu z Hradčan,
kde bydlel,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

260
261 N
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Pohled na Hradčany v zimě
(A view of the Prague Castle in winter)
akvatinta, 20x14 cm, značeno vlevo dole
na desce, signováno vpravo dole, autor
byl bratrem, Viktora Strettiho,
vynikající grafik, používal techniku
barevné akvatinty, rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

257

257 N
Anonym
Miniatura – silueta ženy
(A miniature - silhouette of a female)
rytá zlatá folie v paspartě, celkový rozměr
7,5x6,5 cm, adjustováno pod sklem,
Rakousko, počátek 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

259
261
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262 N
Nejedlý, Karel (1873-1927)
Zábavní park
(An amusement park)
perokresba na papíře, 28x22 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
mírně poškozeno, autor studoval na AVU
u profesorů Sequense, Mařáka a Schikanedera,
byl především vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

265 N
Blažíček, Oldřich (1887-1953)
Interiér kostela
(The interior of a church)
litografie na papíře, 20x16 cm,
rámováno pod sklem, značeno
vlevo dole na desce, datováno 1939,
autor studoval na UMPRUM a AVU
v Praze u profesora Schwaigra,
byl především krajinářem, ale rád maloval
i žánrové výjevy, vytvořil si osobitý
styl malby,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
266 N
Špála, Václav (1885-1946)
Zátiší s jablkem a hruškami
(A still life with apples and pears)
barevná litografie na papíře, 32x40 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1939,
autor studoval na UMPRUM a AVU
v Praze, vytvořil si specifický styl malby,
inspiroval se především Cézanem
a van Goghem, patřil mezi přední
české malíře období moderny,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

262
263 N
Anonym
Královský pár v manželském loži
(The royal couple in the marriage bed)
kolorovaná mědirytina, 17,5x13,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
Anglie konec 18. století,
karikatura spojenectví Francie a Rakouska
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
264
Váchal, Josef (1884-1969)
Muž u okna – Exlibris
(A man at a window – bookplate)
barevný dřevořez, 11,5x5,5 cm, značeno
vlevo dole na desce, rámováno pod sklem,
paspartováno, autor byl vzdáleně příbuzný
s Mikulášem Alšem, vyučil se knihvazačem
a grafickou techniku u malíře Aloise Kalvody,
Váchala proslavily především jeho barevné
dřevořezy,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

265
268 N
Döbler, Karel (Carl) (1814-1933)
Antický průvod
(Ancient parade)
mědirytina na papíře, 20x24 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno dole uprostřed, autor byl mědirytcem
v Praze, pocházel ze známé malířské rodiny,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

266
267 N
Pešková, Jaroslava
Eva s jablkem
(Eve with the apple)
barevená litografie, 52x71 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1984, vlevo pořadí z desky
21/80, monotyp na papíře, 50x53 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

268
269 N
Mayer (Meyer), Josef * 1895
Staroměstské náměstí v Praze
po druhé světové válce
(The Staroměstské Square in Prague
after the Second World War)
lept na paíře, 24x32 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, malíř
a vynikající grafik, rád zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

267

263

269
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270 N
Horký, František (1879-1936)
Pohled na chrám svaté Barbory
v Kutné Hoře
(A view of the Church of St. Barbara
in the town Kutná Hora)
dřevořez na papíře, 8,5x12 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Ženíška, v grafice ovlivněn H. Schwaigrem,
používal techniku dřevořezu,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

273 N
Větrovský, Josef (1897-1944)
Schody a kruhy
(Stairs and circles)
černobílá fotografie z originální desky,
31x23 cm, rámováno pod sklem,
značeno tlačenou značkou,
autor měl společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

275 N
Kut, Josefa
Žluté a modré květiny
(Yellow and blue flowers)
kresba kolorovaná akvarelem,
27x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1857,
česká malířka německého původu,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
276 N
Souček, Václav (1887-1941)
Pohled na Pražský hrad od Vltavy
v zimě
(A view of the Prague Castle
from the river Vltava in winter)
barevný lept na papíře, 27x21 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
autor byl malíř a známý grafik v Praze,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

270
271 N
Schöch, Z.
Podrobení vojáků poražených Římany
(Submissions soldiers slaughtered
by the Romans)
mědirytina na papíře, 20x24 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
dole popis v latině, český mědirytec
1. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

273
274 N
Biasioli, A., Raineri, V., Bramatti Soubor
deseti litografií s historickými náměty
(Set of ten lithographs with historical
themes)
rozměr listů, 24x35 cm,
adjustováno v clips rámech,
zhotoveno podle starších předloh,
Itálie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

276

271
274

272 N
Sbírka 400 pohledů s vyobrazením
malířských děl
(Collection of 400 postcards depicting
paintings)
klasické pohlednice o rozměru, 14x9 cm,
vyobrazena díla evropských umělců
19. a počátku 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

277
Souček, Václav (1887-1941)
Pohled na Řetězový most v Praze
(A view of the Chain bridge in Prague)
barevná litografie, 24x32 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, popis vlevo dole,
autor byl malíř a známý grafik v Praze,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
278 N
Jode de, Petrus (1570-1634)
Portrét Albrechta z Valdštejna
(A portrait of Albrecht von Wallenstein)
mědirytina, 23x17 cm, rámováno pod sklem,
zhotoveno podle obrazu Ant. van Dycka,
de Jode byl známým belgickým malířem a rytcem,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

272

275
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282
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Rozhovor mezi dvěma muži
(Interview between two men)
kresba tuší na papíře, 16x14 cm,
rámováno pod sklem, popis dole:
„Kluk je aspoň perspektivní, ale holku
vychováš pro stejného lumpa jako
seš sám!“, autor se narodil v Praze
vystudoval gymnázium a grafickou školu,
spolupracoval s Miroslavem Švadrlíkem,
jeden z nesjlavnějších českých kreslířů,
ilustrátorů a humoristů, některé
jeho vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

278
279 N
Anonym
Vánoční pohlednice s rozkládacím
betlémem
(Christmas postcard with folding
Bethlehem)
složený pohled rozměr, 9x13,5 cm, USA,
Chicago 1909, přání rodiny Ortovi
panu Janu Sýčkovi z Křivoklátu,
uvnitř pohlednice rozkládací betlém,
vyvolávací cena: 100 CZK (4 EUR)
odhad: 150 až 200 CZK

283 N
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Výprask dívky
(A beating young female)
kresba tuší na papíře, 14x17 cm,
rámováno pod sklem, popis dole:
„Co já bych za to dal, kdyby takhle
vychovávali tvojí matku“,
autor se narodil v Praze vystudoval
gymnázium a grafickou školu,
spolupracoval s Miroslavem Švadrlíkem,
jeden z nesjlavnějších českých kreslířů,
ilustrátorů a humoristů, některé
jeho vtipy zlidověly,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

283
284 N
Seidl, Karel
Kry na Vltavě v Praze se sochou
(Floes on the river Vltava in Prague
with a statue)
černobílá fotografie, 16x22 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno vzadu
na paspartě, český fotograf 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

284
285 N
Seidl, Karel
Kry na Vltavě v Praze u úřadu vlády
(Floes on the river Vltava in Prague near
the Government Office)
černobílá fotografie, 17x23 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, značeno vzadu na paspartě,
český fotograf 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

279
280 N
Bouda, Cyril (1901-1984)
Mapa severní Itálie s ovocem
a krevetami
(A map of Northern Italy with fruit
and shrimps)
mědirytina na papíře, 24x23 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno vpravo dole,
datováno 1942, autor pocházel z umělecké
rodiny (matka Suchardová), studoval na AVU
u profesora Švabinského, byl vynikajícím
ilustrátorem a grafikem,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
281 N
Svolinský, Karel (1896-1986)
Potrét ženy s dlouhými vlasy
(A portrait of a female with long hair)
barevný dřevořez na papíře, 27x19 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole
uprostřed datováno 1975, autor studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Kysely,
byl významným grafikem a ilustrátorem,
rád zobrazoval lidové motivy,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

280

285

281

286 N
Váchal, Josef (1884-1969)
Sedící čtenář obklopený strašidly
(A sitting reader surrounded by spekter)
barevný dřevořez na papíře, 14x11 cm,
rámováno pod sklem, značeno vlevo dole
na desce, datováno 1941, ex libris Hubert Hakl,
Váchal byl vzdáleně příbuzný s Mikulášem
Alšem, vyučil se knihvazačem a grafickou
techniku u malíře Aloise Kalvody, Váchala
proslavily především jeho barevné dřevořezy,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
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289 N
Nauman, Arno (1887-1959)
Stařenka s nůší v lese
(An old woman with a basket in wood)
černobílá litografie, 32x24 cm,
rámováno pod sklem, značeno vpravo nahoře,
datováno 1945, autor studoval na AVU
u profesorů F. Ženíška a Švabinského,
byl grajinářem a grafikem,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

290
286
287 N
Wänke, Emil * 1901
Pohled na Mosteckou věž a Hradčany
(A view of the Mostecká Tower
and the Prague Castle)
barevný lept na papíře, 27x21 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: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

287

289
290 N
Fiala, Václav (1896-1980)
Vodopád v Alpách
(A waterfall in the Alps)
černobílý dřevořez na papíře, 40x29 cm,
rámováno pod sklem, značeno vlevo dole
na desce iniciálami, autor studoval
na petrohradské akademii a AVU v Praze
u profesora Švabinského, rád zobrazoval
žánrové výjevy, zabýval se především grafikou
a ilustrací,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
291 N
Braunerová, Zdenka (1858-1934)
Dům U Zlaté studně v Praze
(House of the Golden Well in Prague)
litografie na papíře, 36x25 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, popis vlevo dole, autorka pocházela
z bohaté pražské rodiny, malířství studovala
u Amalie Mánesové a Antonína Chitussiho
(byla jeho milenkou), v letech 1885-1893 žila
v Praříži, kde se seznámila s řadou slavných
umělců např. Augustem Rodinem, velkou část
života prožila v Roztokách u Prahy,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

288 N
Holan, Karel (1893-1953)
Pohled na Karlův most v zimě
(A view of Charles Bridge in winter)
Barevná litografie, 33x51cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1951, autor studoval na AVU
u profesora Pirnera, byl krajinářem
a vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

288

291
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VI. MALBA
(PAINTINGS)
292 N
Hosperger, Emanuel (1891-1984)
Moře se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátně, 73x98 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU a v Mnichově u profesora
Brucknera, ovlivněn Benešem Knüpfrem,
malíř přímořských motivů,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

295 N
Koudelka, Josef (1877-1960)
Sedící dívčí akt
(A sitting nude female)
olej na plátně, 60x48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval AVU v Praze u
profesorů Pirnera, Brožíka a Schwaigrera, byl
především figuralistou, řadí se spolu s Františkem
Úprkou k předním folklórním malířům,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

298 N
Wenig, Jan (1910-1972)
Don Quijote (Don Quijote)
olej na sololitu, 61x30 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1968,
autor se narodil v Plzni, studoval na AVU
u profesorů Jakuba Obrovského a Blažíčka,
byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

292
293 N
Ottmar, Otto * 1886
Muž a žena na lavičce
(A man and a woman on a bench)
akvarel na papíře, 18x23 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na akademii v Mnichově a v Paříži, kde rovněž
vystavoval, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

295

298

296 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny s květy ve tvaru srdcí a pampelišky
(Flowers with blossom in the shape
of heart and dandelions)
olej na pláně, 53x36 cm, rámováno, signováno
vpravo dole iniciálami, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
297 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Prodavačka krajek a dáma
(A saleswoman of lace and a lady)
olej na pláně, 115x145 cm, adjustováno v blind
rámu, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

296

294
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293
294 N
Anonym
Silnice v Alpách
(A road in Alpes)
olej na dřevě, 7x11cm, rámováno pod sklem,
malováno ve stylu Marie Passerové,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

38

299 N
Seidl, Jaroslav
Lesní cesta se stromy
(A road in forest with trees)
olej na plátně, 66x95 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, český malíř první
poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

306 N
Bakla, Emanuel (1878-1943)
Pohled na chrám svatého Mikuláše
na Malé Straně
(A view of the St. Nicolas church
in Small Quarter in Prague)
olej na plátně, 68x49 cm, rámováno
ve vyřezávaném rámu, signováno
vlevo dole, autor studoval na pražské
AVU u profesorů Pirnera a Brožíka,
byl především krajinářem,
rád zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

299
300 N
Anonym
Svatý Jeroným se lvem
(Saint Jeronimus with the lion)
olej na plátně, 76x56 cm, adjustováno
v ručně vyřezávaném rámu, Čechy,
2. polovina 18. stoleti, kulturni památka,
vyvolávací cena: 75 000 CZK (3000 EUR)
odhad: 100 000 až 120 000 CZK
301 N
Tiedjen, Willy (1881-1950)
Pastevec s ovcemi v Alpách
(A shepherd with sheep in the Alps)
olej na dřevě, 58x79 cm, rámováno, značeno
vzadu: „W. Tiedjen, Heintrieb (Karwendel)“,
německý malíř zvířat a krajin,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
302 N
Malý, Franta (Hájek-Hvězdinský) * 1910
Pohled na orientální městečko
s olivovníkem
(A view of the oriental town
with olive tree)
olej na plátně, 64x75 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, malíř krajinář
i figuralista, studoval u profesora Bukovace,
činný i jako spisovatel,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

300

301
304 N
Cerman, Josef (1880-1948)
Horská vesnička
(Mountains small village)
olej na plátně, 30x38 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1947,
popis: „Nová Pec“, Cerman se narodil
v Lomnici nad Popelkou, byl krajinářem
i figuralistou,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
305 N
Wagner, Karel (1886-1963)
Ledaři u řeky
(Icemen by a river)
olej na plátně, 38x44 cm,
adjustováno v blind rámu,
signováno vpravo dole,
autor studoval na Ukrajinské akademii
v Praze, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

306

304

302
303 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: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

305

303
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307 N
Anonym
Gejša v barevných šatech
(A geisha in colorful dress)
tempera na papíře, 21,5x18 cm, rámováno
pod sklem, Čechy, 1. třetina 20. století.
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

310 N
Puschmann, Gottfreid
Pohled do koncertního sálu
(A view of a concert hall)
pastel na papíře, 31x42 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1921, vlevo popis:
„Prager Fest Hall“, pražský německý malíř,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

313 N
Tomič, R.
Malé plachetnice v přístavu
(Small sailboats in a harbor)
olej na kartonu, 48x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, český malíř moří 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

313
310

307
308 N
Špillar, Karel (1871-1936)
Sedící dívčí akt ze zadu
(A sitting nude female
from the back side)
uhel a bílý pastel na papíře, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole iniciálou,
mírně poškozeno, autor studoval na AVU u
profesora
F. Ženíška, později sám profesorem na
akademii, byl především vynikajícím
figuralistou, podílel se mimo jiné
na výzdobě Obecního domu v Praze,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

311 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Iteriér dřevěného kostela
(An interior of a wooden church)
olej na kartonu, 44x53 cm,
rámováno, vzadu razítko s označením kartonu,
malováno ve Francii 20.-30. léta 20. století, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka studovala
na UMPRUM v Praze, vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně květinovými
zátišími, ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

314 N
Smutný, Antonín * 1890
Pohled na hradby městečka
(View of the town walls)
akvarel na papíře, 59x66 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Hofbauera, později pracoval
v ateliéru grafika B. Jaroňka, který ho ovlivnil,
Smutný byl především krajinářem, rád používal
techniku akvarelu a barevného dřevořezu,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

314
311
312 N
Zápeca, Karel (1893-1975)
Pohled na Štrbské pleso v Tatrách
(A view of the Štrbské lake
in the Tatra Mountains)
olej na plátně, 46x65 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, malíř krajinář, mnoho
let pobýval na Sibiři,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

308
309 N
Picazio, Pasquale * 1947
Polopostava dívky s odhalenými ňadry
(A half figure of a female with bare
breasts)
olej na plátně, 50x69 cm,
signováno vpravo dole, rámováno,
značeno vzadu na plátně, italský malíř,
zobrazuje především dívčí akty,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

309

312
315 N
Kroj, T.
Portrét dívky v šatech s čelenkou
(Portrait of a female in a dress
with headband)
pastel, 57x40 cm, rámováno pod sklem, signováno
vlevo dole, datováno 1921, český malíř počátku
20. století, figuralista, rád zobrazoval žánrové
výjevy, jeho obrazy se objevovaly i na
pohlednicích, inspirován Adolfem Liebscherem,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

40

318 N
Beneš, Karel * 1881
Chalupa u potoka
(A cottage by a stream)
olej na kartonu, 34x45 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU u profesorů E. K. Lišky
a Preislera, byl krajinářem,
rád zobrazoval vesnická stavení,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

321 N
Komárek, B.
Pohled na Hradec Králové
(A view of the town Hradec Králové)
olej na plátně, 54x44 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1947,
český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

315
316 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Pohled na krajinu s hradem Trosky
(A view of the landscape with the castle
Trosky)
tempera na papíře, 36x52 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor se
narodil v Plzni, zemřel ve Švédsku, studoval
na akademii v Praze a Mnichově, studijní
pobyty v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949 získal
Švédské občanství, v raném období maloval
žánrové obrázky ze živoda Židů, později
krajinářem,ve 30. letech hodně pracoval
pastelem, jeho obrazy mimo jiné ve sbírce
pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

318
319 N
Kopecká, Žofie (Höffstädterová)
* 1913
Pivoňky ve váze
(Peonies in a vase)
kvaš na papíře, 57x41 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, autorka
studovala na AVU u profesora Loukoty,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

321
322 N
Rektor, Josef (1877-1953)
Dva muži v kamenolomu
(Two men in a quarry)
olej na kartonu, 47x31 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor se narodil ve Veliši u Jičína,
studoval na AVU u profesorů Brožíka
a Schwaigera, zpočátku figuralistou,
později krajinářem,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

316
317
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Pohled na horské městečko
(A view of a mountain town)
tempera na papíře, 36x54 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor se narodil v Plzni, zemřel
ve Švédsku, studoval na akademii
v Praze a Mnichově, studijní pobyty
v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949
získal Švédské občanství, v raném období
maloval žánrové obrázky ze živoda Židů,
později krajinářem, ve 30. letech
hodně pracoval pastelem, jeho obrazy mimo
jiné ve sbírce pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

322
319
320 N
Anonym
Zátiší se pstruhy a cibulemi
(A still life with trouts and onions)
olej na plátně, 59x68 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1933, rakouský malíř počátku
20. století, vysoce kvalitní malba,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

320

41

323 N
Malý
Městečko na břehu Jaderského moře
(A town on the shore of the Adriatic Sea)
akvarel na papíře, 25x41 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, český malíř
2. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

323
324 N
Anonym
Portrét dámy se svázanými vlasy
(Portrait of a lady with tied hair)
uhel na papíře, 49x39 cm, rámováno
pod sklem, český malíř poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

326 N
Anonym
Portrét dámy s vlasy na ramena
(Portrait of a lady with shoulder-length
hair)
uhel na papíře, 54x63 cm,
rámováno pod sklem, český malíř
poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1100 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

329 N
Souček, Václav (1887-1941)
Pohled na Hradčany s Karlovým mostem
(A view of the Prague Castle
with the Charles Bridge)
olej na kartonu, 36x58 cm,
rámováno signováno vpravo dole,
autor byl malíř a známý grafik v Praze,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

329
326
327 N
Janda, František * 1885
Turek na oslíku v Bosně
(Turk on a donkey in Bosnia)
olej na kartonu, 47x35 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, byl především figuralistou,
námět z cest po Jugoslávii,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

330 N
Šlár, Josef * 1908
Domky v Holešovicích v Praze
(Small houses in Holešovice in Prague)
olej na plátně, 40x60 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
vzadu štítek s popisem, mírně poškozeno,
žák Aloise Kalvody, studoval na UMPRUM
v Praze, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

324
325 N
Vally, Felix (1866-1954)
Chlapec s cigaretou
(A boy with a cigarette)
olej na kartonu, 50x40 cm,
rámováno, signováno vlevo uprostřed,
francouzský portrétista,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

325

330

327
328 N
Scheibe, W. R.
Trh v německém městečku
(A market in the German town)
akvarel na papíře, 29x40 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
německý malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

328

331 N
Beneš, Karel (1859-1893)
Portrét starce
(A portrait of an old man)
olej na plátně, 68x43 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor začínal jako malíř porcelánu,
později studoval na malířské akademii
v Mnichově, kde se seznámil s Maroldem,
Muchou, Marold ho dokonce portrétoval,
Beneš byl především figuralistou,
mnoho jeho děl zůstalo v Bavorsku,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

331

42

332 N
Číla, Otakar (1894-1977)
Zátiši s uloveným tetřevem
(A still life with hunted wood grouse)
olej na dřevě, 49x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, mírně poškozeno, autor studoval
AVU studium musel přerušit kvůli I. světové
válce, bojoval v Rusku jako legionář, vrátil se
přes Čínu a Indii až v roce 1920, pokračoval
ve studiu a AVU u profesora Nechleby, jeho
oblíbeným malířským motivem se staly lovecké
výjevy, za II. světové války působil v odboji,
v roce 1949 byl zatčen a z politických důvodů
vězněn až do roku 1958,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

334 N
Hajdušek, A.
Chalupa u lesa v zimě
(A cottage near a forest in winter)
tempera na kartonu, 18x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

338 N
Toman, František * 1886
Chalupa v zimě s mostem přes říčku
(A cottage in winter with bridge across
stream)
olej na plátně, 54x72 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
malíř krajinář pracující pod vlivem
Aloise Kalvody,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

334
335 N
Peroutka, Bedřich (1880-1959)
Zimní krajina na vysočině
(Winter landscape in the highlands)
tempera na kartonu, 25x32 cm, rámováno
pod sklem v dekorativním rámu, signovávo
vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, byl především krajinářem a malířem
žánrových výjevů,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

332
333 N
Naske, František Xaver * 1884
Lukostřelkyně
(A female archer)
pastel, 21x18 cm, rámováno pod sklem, datováno
vpravo dole 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: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

338
339 N
Šulc, Viktorin (1870-1946)
Karlova ulice v Praze
(Charles street in Prague)
akvarel na papíře, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo popis: dům
„U kočků, Praha I. Karlova ulice“,
autor studoval architekturu a malířství
u profesora Karla Liebschera,
velmi dobře zvládal techniku akvarelů,
rád zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

335
336 N
Max, František * 1895
Pohled na chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně (A view of the Cathedral
of St. Nicholas in Small Side in Prague)
tempera na papíře, 44x32 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1965, , autor studoval na AVU u profesora
Preislera a Blažíčka, byl především krajinářem,
rád maloval Prahu, měl charakteristickou
pastózní malbu,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

336

337 N
Černá, Dagmar * 1923
Sova
(An owl)
akvarel, 33x46 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vpravo nahoře,
autorka vystudovala VŠUP v Praze, grafička
a ilustrátorka, působila na Slovensku, ilustrovala
řadu pohádkových a přírodovědeckých knih,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

333

337
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342
Naske, František Xaver * 1884
Stará žena na kole
(An old woman on a bike)
akvarel, 39x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole uprostřed, datováno 1958,
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: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

339
340 N
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na plachetnice v benátském
přístavu
(A view of sailboats in the Venetian port)
olej na plátně, 80x100 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na vídeňské akademii, byl především
krajinářem, rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

343 N
Mezerová–Winterová, Julie (1893-1980)
Pohled na Prahu od Vyšehradu
(A view of Prague from Vyšehrad hill)
olej na kartonu, 38x58 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu popis:
„Praha od Kateřinek“, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

346
343

340

346 N
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Sedící muž
(A sitting man)
pastel na papíře, 60x45 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, autor
byl bratrem Karla Špillara, studoval
na UMPRUM u profesorů Františka Ženíška
a Schikanedra, na AVU u profesora Pirnera,
J. Špillar byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

344 N
Nemastil, Zdeněk (1879-1942)
Vesnička v zimě
(A small village in winter)
olej na kartonu, 21x28 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor byl žákem
malířů Ludvíka Vacátka a Jaroslava Šetelíka,
byl vynikajícím krajinářem rád zobrazoval
Pošumaví,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

341 N
Daněk-Sedláček, František (1892-1974)
Letní krajina s polem
(A summer landscape with field)
tempera na kartonu, 34x39 cm,
rámováno v dekorativním rámu pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Nechleby, byl vynikajícím
krajinářem, rád maloval Českomoravskou
vysočinu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

347 N
Pešek, Vojtěch
Pohled na město Jalta v Sovětském svazu
(A view of the city Jalta in USSR)
kvaš na papíře, 26x45 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, popis vlevo dole, český krajinář poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

347

344

341

345 N
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Trubač
(Tumpeter)
pastel na papíře, 48x30 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1888,
autor byl bratrem Karla Špillara, studoval na
UMPRUM u profesorů Františka Ženíška
a Schikanedra, na AVU u profesora Pirnera, J.
Špillar byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

345

44

348
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Stojící mužský akt
(A standing nude male)
uhel na papíře, 49x34 cm, rámováno
pod sklem, obraz z pozůstalosti autora,
J. Špillar byl bratrem Karla Špillara, studoval
na UMPRUM u profesorů Františka Ženíška
a Schikanedra, na AVU u profesora Pirnera,
J. Špillar byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

351 N
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Busta antické ženy
(A busta ancient women)
uhel na papíře, 53x37 cm, rámováno
pod sklem, signováno dole uprostřed,
datováno 1886, autor byl bratrem
Karla Špillara, studoval na UMPRUM
u profesorů Františka Ženíška a Schikanedra,
na AVU u profesora Pirnera, J. Špillar
byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

353 N
Liebscher, Adolf (1857-1919)
Voják s mečem a dívka s trubkou
(A soldier with a sword and a female
with a tube)
akvarel na papíře, ovál 15x10 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, autor studoval malířství
ve Vídni, upozornil na sebe malbou lunet
v budově Národního divadla, proslavila ho
figurální tvorba a historické výjevy,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

348
349 N
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Sedící ženský akt
(A sitting nude female)
oranžový pastel, 55x40 cm, rámováno
pod sklem, obraz z pozůstalosti autora,
J. Špillar byl bratrem Karla Špillara, studoval
na UMPRUM u profesorů Františka Ženíška
a Schikanedra, na AVU u profesora Pirnera,
J. Špillar byl především vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

351

353

352 N
Anonym
Malá plachetnice na břehu moře
(A small sailing boat on a sea shore)
olej na kartonu, 49x69 cm,
rámováno signováno vpravo dole nečitelně,
český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

352
354 N
Anonym
Kráva a kozy
(A cow and goats)
olej na plátně, 22x29 cm, rámováno
v masivním rámu, Čechy 2. polovina 19. století,
malováno ve stylu holandských mistrů,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

349
350 N
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Lilie
(A lilies)
uhel, bílý pastel, tužka na papíře, 44x31cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
datováno 1887, autor byl bratrem Karla Špillara,
studoval na UMPRUM u profesorů Františka
Ženíška a Schikanedra, na AVU u profesora
Pirnera, J. Špillar byl především vynikajícím
figuralistou,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

350

354

45
355 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét čenovlasé dívky z profilu
(A portrait of black hair female
from the side)
akvarel na papíře, 31x22 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole iniciálami,
datováno 1957, 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: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

357 N
Ringelsberg, Mathilde
Tři samostatné kolorované kresby květin
(Three separate colored drawings
of flowers)
tužka a akvarel na papíře, 29x19 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, Rakousko,
datováno 1831,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

360 N
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Hrách (Split peas)
olej na plátně, 66x52 cm, signováno
vlevo dole, adjustováno v blind rámu,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka se narodila v Úpici u Trutnova,
studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

357

355

358 N
Skála, Karel Václav (1908-2001)
Sedící dívka s odhalenými rameny
(A sitting famele with bared shoulders)
tempera na kartonu, 65x50 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
vzadu štítek s popisem: „Marta,
olejová tempera“, K. Skála studoval
na AVU u profesora Nechleby, byl portrétistou
i krajinářem, rád maloval dívčí akty,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

356 N
Peters, Otto (1882-1952)
Dívka s copy držící červené a bílé květy
(A girl with ponytails holding red
and white flowers)
olej na kartonu, 58x47 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1924,
autor studoval na UMPRUM v Praze u profesorů
Schikanedera a Jeneweina, byl vyhlášeným
figuralistou, portrétoval mimo jiné T.G.
Masaryka, Kramáře, Švehlu, Beneše,
po roce 1948 perzekuován,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

358

360
361 N
Stein, Václav (1917-1944)
Pohed na Hradčany se zamrzlou
Vltavou
(A view of the Prague Castle with frozen
river Vltava)
olej na plátně, 47x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, malíř krajinář
židovského původu, rád maloval
starou Prahu,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

361

359 N
Passerová, Marie * 1903
Chaloupka u lesa
(A cottage near a forest)
olej na dřevě, 8x12 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, česká ilustrátorka a krajinářka,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

356

359
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362 N
Stein, Václav (1917-1944)
Pohed na Karlův most v zimě
(A view of the Charles Bridge in winter)
olej na plátně, 49x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1939,
malíř krajinář židovského původu,
rád maloval starou Prahu,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

362
363 N
Lauterbach, Julius K. (1873-1939)
Horské údolí
(Mountain valley)
olej na plátně, 64x99 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
malířství studoval v Praze u profesora Jakla,
ve Vídni a rok na akademii v Krakově,
byl především krajinářem, mnoho let žil
v Chorvatsku,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

365 N
Spáčil, Jan (1892-1982)
Ženy na lavičce v parku
(Women on a park bench)
olej na kartonu, 30x38 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
malířství u Aloise Kalvody a Jaroslava Šetelíka,
jako legionář se dostal do Ruska, kde několik
let učil a maloval, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

369 N
Loukota, Josef (1879-1967)
Baletka na židli
(A ballerina on a chair)
olej na plátně, 78x59 cm, rámováno
v dekorativním rámu, značeno štítkem,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesorů Brožíka a Schwaigra,
byl jedním z nejlepších figuralistů své doby,
profesorem na AVU,
vyvolávací cena: 220 000 CZK (8800 EUR)
odhad: 220 0000 až 250 000 CZK

365
366 N
Anonym
Cesta se stromy u alpského jezera
(A path with trees in an alpine lake)
olej na plátně, 20x25,5 cm, rámováno
pod sklem, signováno dole uprostřed
nečitelně pravděpodobně Darwill,
datováno 1877, Corinne Darwill byla
americká malířka žijící ve Francii
ve 2. polovině 19. století,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 18 000 až 20 000 CZK

369

363
364 N
Laube, Karel * 1888
Pasáček krav u vesnice
(A cowherd boy near a village)
olej na plátně, 37x43 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, mírně poškozeno,
studoval na UMPRUM v Praze u profesora
Dítěte, byl především krajinářem,
ale často zobrazoval i žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

364

366
367 N
Koníček, Oldřich (1886-1932)
Sedící nahá dívka ze zadu
(A sitting naked female from the back)
olej na plátně, 80x62 cm, rámováno
v nepůvodním rámu, signováo
vpravo dole, datováno 1924, autor se
narodil v Kutné Hoře, studoval
na AVU u profesora Ottenfelda,
rok strávil v Paříži, ovlivněn francouzskou
modernou, byl krajinářem i figuralistou,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
368 N
Anonym
Plachetnice na moři
(Sailboats on the sea)
olej na plátně, 49x69 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole
nečitělně, německý malíř 1. poloviny
20. století, kvalitní pastózní malba,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

367

368
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370 N
Lolek, Stanislav (1873-1936)
Dva losi
(Two moose)
akvarel na papíře, 18x29 cm, rámováno
pod sklem v dekorativním rámu, signováno
vpravo dole, autor vystudoval lesnickou školu
v Písku, na AVU byl žákem profesora Mařáka,
přátelil se s Antonínem Slavíčkem, spolu
navštívili Paříž, Lolek rád maloval lesní zvěř,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
371 N
Naske, František Xaver * 1884
Dívka v divadelním kostýmu rytíře
(A female in a theatre costume of knight)
kvaš na papíře, 27x17,5 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole iniciálami
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

370
373 N
Pilařová-Kverková, Libuše * 1928
Děti na procházce v zimě
(Children on walk in winter)
olej na plátně, 54x46 cm, rámováno,
datováno 1950, autorka studovala
na AVU u profesora Rady,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6500 CZK

375 N
Hůrka, Otakar * 1889
Stromy u říčky na podzim
(Trees by a creek in autumn)
olej na kartonu, 32x49 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor studoval u Al. Kalvody,
krajinář ovlivněný Mařákovci, tři roky žil
ve Francii, jeho obrazy byly vystaveny
na prestižních pařížských salonech,
byly reprodukovány ve francouzských
uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

375

373
374 N
Toman, Václav * 1896
Pohled na vesničku
(A view of a small village)
olej na plátně, 54x73 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, ator studoval
na AVU u profesorů Bukovace,
Thieleho a Obrovského,
byl figuralistou i kvalitním krajinářem,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

371
372 N
Molnár, Karel (1903-1981)
Sedící dívka
(A sitting female)
olej na kartonu, 41x32 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo 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: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

374
376 N
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Chaloupka u lesa
(A small cottage near a forest)
pastel na papíře, 50x68 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor se narodil v Plzni,
zemřel ve Švédsku, studoval na akademii
v Praze a Mnichově, studijní pobyty
v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se oženil
s malířkou Idou Nyström, v roce 1949
získal švédské občanství, v raném období
maloval žánrové obrázky ze živoda Židů,
později krajinářem, ve 30. letech hodně
pracoval pastelem, jeho obrazy mimo
jiné ve sbírce pražského židovského muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

372

376
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377 N
Naske, František Xaver * 1884
Mořská panna
(A mermaid)
pastel na papíře, 42x26 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, 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: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

379 N
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Půjčovna loděk u Karlova mostu v Praze
(A rent of boats on the river Vltava
under the Charles Bridge in Prague)
olej na plátně, 63x88 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, číslováno 938,
vzadu popis „Praha u Čertovky“,
autor studoval na AVU v Praze
u profesora Švabinského, několik let
žil ve Francii,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

383 N
Anonym
Potok se stromy
(A stream with trees in winter)
kvaš na papíře, 28x36 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

383
379
380 N
Anonym
Pejsek a kočička
(A small dog and cat)
olej na kartonu, 9x12 cm, rámováno,
signováno vpravo dole nečitelně,
český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

384 N
Max, František * 1895
Dřevěná chalupa u studny
(A wooden cottage by a well)
olej na kartonu, 34x45 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Preislera a Blažíčka,
byl především krajinářem, rád maloval Prahu,
měl charakteristickou pastózní malbu,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

377
378 N
Naske, František Xaver * 1884
Portrét dívky v zimní čepici
(A portrait of a female in a winter hat)
akvarel na papíře, 30x22 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, 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: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

380
381
Anonym
Dva kulaté obrázky s motivy
české hymny (Two circular pictures with
motifs
Czech anthem)
kolorovaný tisk, průměr každého 24 cm,
rámováno, Čechy, 40. léta 20. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
382 N
Černovický, Josef M. (1906-1991)
Dva myslivci v hospodě
(Two hunters at a pub)
olej na plátně, 74x64 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
autor studoval malířství v Brně a grafiku
v Praze u profesora T .F. Šimona,
byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

378

384

382
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385 N
Schreyer, Franz (1858-1936)
Cesta s vozem v alpském údolí
(A road with a wagon in Alpes valley)
olej na plátně, 25x33 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, rakouský malíř
romantických krajin,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

387 N
Anonym
Náměstí s trhem v Praze
(A square with a market in Prague)
tempera na kartonu, 45x59 cm,
rámováno pod sklem, značeno vzadu,
malováno podle obrazu Antonína Slavíčka
„Uhelný trh“ z roku 1908, český malíř
2. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

387

385
386 N
Stehlík, Jindřich (1905-1991)
Cesta s rozkvetlými stromy
(A road with trees in bloom)
olej na malířském kartonu, 30x44 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor byl krajinářem, narodil se v Milevsku,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

386

389 N
Pukl, Jaroslav * 1893
Pohled na Malou Stranu
(A view of the Small Quater in Prague)
olej na plátně, 88x111 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
Pukl studoval u profesora Jaroslava Šetelíka,
byl především vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1320 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

389

388 N
Stejskal, Martin * 1944
Surrealistická červená krajina
(A surreal red landscape)
olej na kartonu, 24x33 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, vzatu štítek
s popisem: „Oživlá krajina“,
autor je významným českým surrealistou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

388

VII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
390 N
Anonym
Dva barokní andělé
(Two baroque angels)
polychromované zlacená dřevořezba,
výška 55 cm, Čechy, 2. polovina 18. století,
kulturní památka České republiky,
doklad Národního památkového ústavu,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

390

391 N
Gornik, Friedrich (1877-1943)
Ležící tygr
(A laying tyger)
bronz na béžovém žilkovaném mramoru,
celková délka 31 cm, signováno v bronzu,
Gornik byl významný rakouský sochař
nakupoval u něho samotný František Josef I.,
vytvářel zejména figury zvířat,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

391

392 N
Šerý, Vítězslav * 1989
Dívčí torzo – akt
(A female torso – nude)
sochařská kompozice patinovaná v barvě
bronzu, výška 41 cm, signováno ve hmotě,
autor studoval na uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti a sochařství na VÚT v Brně,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

392
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393 N
Anonym
Tygr pijící z popelníku
(A tiger drinking from ashtray)
bronz na mramorovém popelníku,
délka bronzu 12 cm, světle zelený kámen,
Rakousko, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

396 N
Anonym
Kominíček
(A small chimney-sweep)
barevně patinovaná kovová kompozice,
výška 11,5 cm, střední Evropa, 1. třetina
20. století, zhotoveno ve stylu vídeňských
bronzů,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

399 N
Anonym
Tygr se slonoviny
(A tiger of ivory)
slonovina, déka 9,5 cm, hmotnost 54,4 g,
Japonsko, 20.-30.léta 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

399

393
394 N
Anonym
Pes číhající u myší díry
(A dog lurking near the mouse hole)
patinovaný bronz, výška 8 cm, Rakousko,
zhotoveno ve stylu vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

396
397 N
Anonym
Pruský a rakouský voják na podstavci
z hnědého mramoru
(Prussian and Austrian soldier
on the base of a brown marble)
postavy patinovaný bronz, podstavec
ve tvaru popelníku, celková výška 15 cm,
Rakousko do roku 1918, zhotoveno ve stylu
vídeňkých bronzů,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

400 N
Anonym
Malý kůň na mramorovém podstavci
(A small horse on a marble pedestal)
bronz na černém, žlutě a bíle žilkovaném
mramoru, celková výška 21 cm, signováno
v bronzu, západní Evropa, 2. polovina
20. století,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

400

394
395 N
Anonym
Řezba v kameni s motivem ptáka a ryb
(A carving in stone with motif of bird
and fish)
Čína, 20.-30. léta 20. století, červeno
černo zelený kámen (mastek),
výška 19 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

395

397
398 N
Miller
Malá busta frnacouzské dívky v kroji
(A small bust of French female
in traditional costume)
bronz na hnědém mramoru, výška 7 cm,
značeno v bronzu, francouzský sochař
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

398

401 N
Anonym
Chlapeček visící na kouli
(A boy hanging on a ball)
mosaz, výška 6,5 cm, figurální zvonek,
Rakousko, 20. léta 20. století,
zhotoveno ve stylu vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

401
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402 N
Anonym
Šlechtic s holbou
(A nobleman with a tankard)
terakota, výška 75 cm, malováno,
značeno BU (Brüder Urbach), Čechy,
Trnovany u Teplic, konec 19. století,
restaurováno,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

405 N
Kutálek, Jan (1917-1987)
Keramický bůžek na zeď
(A ceramic god on wall)
pálená hlína, glazováno, výška 16 cm,
plasticky zdobeno, signováno tlačenou
značkou v dekoru, datováno PF 1978,
autor studoval na UMPRUM a AVU v Praze,
byl průmyslovým návrhářem, keramikem
a sochařem, nejvíce ho proslavily humorné
postavičky z keramiky,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

406 N
Štursa, Jan (1880-1925)
Raněný
(A wounded man)
bronz na bronzovém podstavci, výška 46 cm,
patinováno, po roce 1918, autor studoval
na kamenické škole v Hořicích na AVU
u profesora Myslbeka, později pracoval
jako jeho asistent, zraněn v I. světové válce,
profesorem AVU a od roku 1922 jejím
rektorem, spáchal sebevraždu kvůli
onemocnění syfilis, patřil k nejvýznačnějším
českým sochařům,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

405
402
403 N
Anonym
Dáma s puškou a se psem
(A lady with a gun and a dog)
patinovaná kovová kompozice na mramoru,
celková délka 69 cm, barevně patinováno
ve stylu vídeňských bronzů, černý,
zelený a hnědý mramor, Francie 20.-30. léta
20. století, styl art deco
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

406
407 N
Anonym
Keramický tetřev
(A ceramic grouse)
barevně glazovaná keramika,
výška 70 cm, malováno, Čechy,
1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

403
404 N
Anonym
Hannibal ve zbroji
(Hannibal in armor)
patinovaná kovová kompozice,
výška 70 cm, popis na podstavci,
patina mírně setřená, zhotoveno podle
antických vzorů, Francie 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

404

407
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