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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 = 32 Kč.

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

1. Dražebník: Jan Jaroš, Praha 1, Valentinská
7, IČO: 649 52 088, podnikající jako
fyzická osoba, účastník sdružení
VALENTINUM aukční dům, sdružení
fyzických osob Mahler/Jaroš, provádí
dražbu na návrh vlastníků předmětů
dražby, a to dne 17.4.2004 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,- Kč, činí-li výše nejnižšího podání

méně než 2 000,- Kč;
b) 200,- Kč, činí-li výše nejnižšího podání

alespoň 2 000,- Kč, ale méně než 
5 000,- Kč;

c) 500,- Kč, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 5 000,- Kč, ale méně než 
10 000,- Kč;

d) 1 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 10 000,- Kč, ale méně
než 
40 000,- Kč;

e) 2 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 40 000,- Kč, ale méně než 
100 000,- Kč;

f ) 10 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 100 000,- Kč, ale méně
než 200 000,- Kč;

g) 20 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 200 000,- Kč, ale méně
než 400 000,- Kč;
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h) 50 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 400 000,- Kč, ale méně
než 1 000 000,- Kč;

i) 100 000,- Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 1 000 000,- Kč;

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 13. - 16.4.2004 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 opatřením
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.

Dražební jistotu lze složit i na účet
dražebníka vedený u České spořitelny a.s.,
Praha 1, Rytířská 29, č.ú.:
1937782309/0800. Dokladem o složení
dražební jistoty je originál výpisu z účtu
banky účastníka dražby, ze kterého je
zřejmé, že částka odpovídající dražební
jistotě byla odepsána z účtu účastníka
dražby a převedena na označený účet
dražebníka.
Jestliže účastník dražby předmět dražby
nevydražil, vrátí mu dražebník složenou
dražební jistotu nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne konání dražby,
a to na účet, ze kterého byla dražební
jistota poukázána, nebo na jiný účet
označený účastníkem dražby.

7. V průběhu přestávek mezi jednotlivými
koly dražby, která jsou označena v katalogu
věcí určených pro dražbu a která dále
oznámí licitátor, musí vydražitel ihned
zaplatit cenu věci dosaženou vydražením,
ke které mu byl udělen příklep
v bezprostředně předcházejícím kole dražby.
Ve stejné lhůtě musí vydražitel dále zaplatit
náklady spojené s předáním předmětu
dražby, které činí 12% z ceny dosažené
vydražením. Platba musí být provedena
v hotovosti. 

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

9. Účastník dražby se může dát v dražbě
zastupovat zástupcem na základě písemné
plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Účastník dražby může za svého zástupce
tímto způsobem  zvolit i dražebníka.
V plné moci musí účastník 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 1.3.2004
Jan Jaroš

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

Basic information

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

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

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

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

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

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

7. The price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 32 CZK.

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

1. Auctioneer Jan Jaroš, Praha 1, 
Valentinska 7, ICO: 649 52 088, member
of the VALENTINUM asociation, auction
house Mahler / Jaroš, is proud to announce
a public voluntary auction as proposed by
the owners of the items auctioned. The
auction takes place in the ALMA
ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 7,
17.4.2004 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,- Kč;

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

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

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

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

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

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

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

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
ALAMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska  No.7 in 13.4. - 17.4.2004
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.

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, 1st March 2004
Jan Jaroš



3

1
Madona v rámečku
(Madona in frame)
Francie, malba na porcelánu, v mosazném rytém
rámečku, výška rámečku 16 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

2
Dřevěná loutka čaroděje
(Wooden marionette of wizard)
Čechy, 1. polovina 20. století, délka 54 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

3
Elektrická stolní lampička
(Electric table lamp)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, mosazná se
skleněným stínidlem, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (34 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

4
Zrcátko s rukojetí
(Small mirror with handle)
Čechy, 20. -30. léta 20. století, zdobeno plastickým
ornamentálním dekorem, pokovený plech, délka
26 cm,
vyvolávací cena: 650 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1100 CZK 

5
Cínový talíř
(Tin Plate) 
střední Evropa, 2.polovina 19. století, průměr 22 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

10 
Mosazný hmoždíř
(Brass mortar) 
Čechy, přelom 19. a 20. století, hmoždíř včetně
paličky, výška 12 cm, 
vyvolávací cena: 300 CZK (9 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK 

11
Mramorový sloup
(Marber column)
střední Evropa, 20. století, bílý černě žilkovaný
mramor, upravený jako podstavec pod sochu, 
výška 77 cm, 
vyvolávací cena: 9500 CZK (297 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK 

12 
Stříbrná cigártaška
(Silver cigarette case)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, 
Ag 835/1000, 59,4 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

13
Mosazné pečetítko
(Brass seal stick)
Čechy, konec 19. století, výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 600 CZK 

14
Kožená kabelka
(Leather handbag)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, délka 23 cm, 
vyvolávací cena: 500 CZK (16 EUR)
odhad: 800 až 1200 CZK 

15
Stříbrná ručička ukazovátko
(Silver hand pointer)
Polsko, konec 20. století, zdobeno židovskou
hvězdou, Ag 875/1000, váha 60,6 g, délka 28 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 4900 CZK 

16
Stříbrná amfora
(Silver amphor)
střední Evropa, 1. polovina 20. století, vázička ve
tvaru amfory, zdobená jemným rytím, Ag 800/1000,
váha 74 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK 

17
Cínová mísa
(Tin plate)
střední Evropa, počátek 20. století, zdobeno
plastickým dekorem bodláků, stříbřeno, lehce
setřeno, délka 35 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR) 
odhad: 1600 až 2000 CZK 

18 
Souprava vláčků
(Set of trains for children)
Rusko, Pionierskaja, 50. - 60.léta 20. století,
lokomotiva, 4 vagony, 2 tunely, závory, most,
nádraží, 5 lamp, 2 semafory, drážní domek,
kolejnice, transformátor, vše v kovu, kompatibilní se
systémy Merklin a Merkur, 
vyvolávací cena: 22 000 CZK (688 EUR)
odhad: 29 000 až 35 000 CZK 

19
Deset poštovních pohledů
(Ten postcards)
střední a západní Evropa, 1. polovina 20. století,
pohledy s vyobrazením evropských měst, provedeno
grafickou technikou (ocelorytiny, lepty…)
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

20
Souprava stříbrných příborů
(Set of silver spoons, forks, knifes …)
Čechy, 1. čtvrtina 20. století, naběračka, 
6 vidliček, 6 lžic, 6 lžiček, 6 nožů, celkem 
24 kusů, Ag 800/1000, celkem 1510 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 12 500 až 16 000 CZK 

21
Stříbrný egyptský talíř
(Silver Egypt plate)
Egypt, 2. polovina 20. století, rytý dekor
s egyptskými výjevy, Ag 900/1000, 267 g, posudek
puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK 

22 
Stříbrný secesní podnos 
(Silver Arte Nouveau tray)
Čechy, Grienfeld Praha, počátek 20. století, zdobeno
plastickým secesním vegetativním dekorem, Ag
800/1000, váha 643 g, puncováno, signováno,
rozměry 40 x 25 cm, 
vyvolávací cena: 24 000 CZK (750 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK 

23
Párová dřevěná svítidla na zeď 
(Pair of wooden lightnig on the wall)
Čechy, 20 .- 30. léta 20. století, elektrická svítidla -
dřevěná ramínka na zeď, šablonová koloratura, styl
art deco, ramínka pochází z vily navržené
architektem Chocholem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK 

24 
Kávová souprava
(Koffee set)
střední Evropa, 20. - 30. léta 20. století, konvička,
cukřenka, mléčenka a tác, alpaka v kombinaci
s imrožovinou, výška konvičky 12 cm, zespodu
značeno Alpacca,
vyvolávací cena: 2800 CZK (88 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK 

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

22

24
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25
Zlatá mince čtyřdukát 
(Gold coin four ducat)
Rakousko-Uhersko, datováno 1878, na líci hlava
císaře Františka Josefa I., na rubu rakouská orlice, Au
986/1000, 13,96 g, dvě dírky pro zavěšení,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 8000 až 9000 CZK 

26 
Stříbrná mísa na nožkách 
(Silver plate on small legs)
střední Evropa, 1. polovina 
20. století, zdobeno historizujícím plastickým
dekorem, Ag 800/1000, váha 301,1 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

27 
Kovový kryt na notes 
(Metal protection of diary)
Francie, přelom 19. a 20. století, kovový kryt na
černém kamenu, kryt zdoben plastickým dekorem ve
stylu secese,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 

28 
Psací souprava 
(Writing set)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, pečetítko, pero, nůž
na dopisy, kombinace mosaz a fialový bakelit, v etuji, 
vyvolávací cena: 650 CZK (20 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

29 
Figurální petrolejová lampa 
(Metal figure carring petroleum lamp)
střední Evropa, 2. polovina 19. století, ženská postava
z kovové kompozice nesoucí na hlavě petrolejovou
lampu, výška 74 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

30
Těžítko s květinami a iniciálami V. Š.
(Paperweight with flowers and letters V. Š. inside)
Čechy, 1. polovina 20. století, uvnitř těžítka
květinový dekor a monogram V. Š., fazetově
broušeno, průměr 10 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK 

31
Gigantická váza
(Giant Vase) 
Rumunsko, signováno Gallé 
Tip, poslední čtvrtina 20. století, vrstvené sklo, 4
vrstvy, leptaný, broušený rostlinný dekor s vážkami,
výška 90 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (594 EUR)
odhad: 27 000 až 33 000 CZK 

32 
Váza s leptaným dekorem obnažené dámy (Vase
with etched decoration of partly nude lady) 
Čechy, Železný Brod, 20. - 30. léta 20. století,
broušené křišťálové sklo, leptaný motiv poloobnažené
dámy s cigaretou před zrcadlem ve stylu art deco,
signováno R. Hloušek, výška 32 cm, 
vyvolávací cena: 9500 CZK (297 EUR)
odhad: 12 000 až 16 000 CZK 

33
Sklenice grogovka 
(Glass with thick walls)
Čechy, 2. polovina 19. století, zdobeno čočkami
a jednoduchým brusem, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 550 CZK (17 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK 

34 
Těžítko s dekorem květů
(Paper-weight with flowers)
Čechy, 1. polovina 20. století, fazetově broušené čiré
sklo, uvnitř segmenty ve tvaru květů, průměr 7 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK 

35 
Dóza ve stylu art deco 
(Art Deco Bowl)
Čechy, 20. až 30. léta 20. století, dóza s víčkem,
oranžové sklo, malované černou barvou, motiv dívky
u jezírka, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2200 až 2600 CZK 

36
Těžítko s bílou zelenou kuličkou uvnitř
(Paperweight with white and green ball inside)
Čechy, 2. polovina 20. století, čiré sklo s barevnou
kuličkou uvnitř, průměr 10 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

37
Mísa uranové sklo 
(Bowl uran glass)
Čechy, po roce 1945, hutní sklo, tvarováno do
podoby tří laloků, průměr 30 cm, 
vyvolávací cena: 750 CZK (23 EUR)
odhad: 950 až 1250 CZK 

38 
Váza modře vrstvená 
(Vase with blue over layer)
Čechy, 1. polovina 20. století, čiré sklo modře
vrstvené, broušený abstraktní dekor, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR) 
odhad: 1200 až 1600 CZK 

39 
Džbán ze zeleného opalinového skla 
(Jug from green opalin glass)
Čechy, 2. polovina 19. století, výška 19 cm,
poškozené ucho,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad:4000 až 4800 CZK 

40 
Dóza žlutě irizovaná 
(Bowl with yellow irisation)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, zdobeno černou
malbou ve stylu art deco, výška 11,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK 

II. SKLO
(GLASS)
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41 
Dóza bíle vrstvená 
(Bowl white layered glass)
Čechy, 20. léta 20. století, čiré, bíle vrstvené sklo,
broušený dekor čoček, malováno květinovým
dekorem, biedermeierovský styl, výška 14 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK 

42 
Dóza modrý opalin 
(Bowl blue opalin glass)
Čechy, 2. polovina 19. století, malováno květinovým
dekorem, výška 17 cm, 
vyvolávací cena: 1900,- CZK (59 EUR)
odhad: 2200 až 2800 CZK 

43 
Dóza broušená v barvě topazu 
(Bowl cut glass in colour of topaz)
Čechy, Moser, 20. - 30. léta 20. století, fazetově
broušená dóza s víčkem, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 až 8500 CZK 

44
Váza vrstvená topazovým sklem 
(Vase layered with topaz glass)
Čechy, Haida (Nový Bor), 20. - 30. léta 20. století,
křišťálové vrstvené sklo, probrušovaný abstraktní
dekor v duchu art deco,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK 

45 
Váza zelené irizované sklo v kovové montáži (Vase
green irisated glass in metal monting)
Čechy, Loetz, přelom 19. a 20. století, irizované sklo
se světlými a tmavými plochami, ve stříbřené cínové
montáži, květinové výrazně secesní prvky, výška
37 cm,
vyvolávací cena: 52 000 CZK (1625 EUR)
odhad: 59 000 až 70 000 CZK 

46 
Váza v barvě alexandritu s rytým květinovým
dekorem 
(Vase in colour alexandrit with cuting flowers)
Čechy, Moser, 2. polovina 20. století, sklo v barvě
alexandritu měnící barvu podle druhu osvětlení
z modrozelené na červeno-fialovou, signováno T. K.,
výška 24,5 cm, 
vyvolávací cena: 8200 CZK (256 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

47 
Skleněná dóza s kovovým víčkem a rukojetí
(Glass bowl with metal cup and handle)
Čechy, přelom 19. a 20. století, malováno secesním
dekorem květin, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

48 
Váza s leptaným dekorem Prahy 
(Vase with etched decoration of Prague)
Čechy, Železný Brod, 40. léta 20. století, čiré
fazetově broušené sklo, leptaný dekor Prašné brány,
výška 13 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK 

49 
Váza s leptaným dekorem hmyzu a rostlin (Vase
with etched decoration of insect and flowers) 
Čechy, Železný Brod, 40. léta 20. století, čiré sklo,
leptaný dekor, výška 14,8 cm, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK 

50
Sklenice biedermeierovského tvaru 
(Glass in biedermeier style)
Čechy, 2. polovina 19. století, čiré broušené sklo,
výška 11,5 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK 

51 
Váza ve tvaru ananasu 
(Vase in shape of pine-apple) 
Čechy, 1. polovina 20. století, čiré sklo přejímané
rubínovou a citrínovou sklovinou, foukáno do formy,
výška 16,5 cm
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 3100 až 3900 CZK 

52
Miska ve tvaru květu 
(Bowl in shape of blossom)
Čechy, 1. polovina 20. století, čiré sklo přejímané
rubínovou a citrínovou sklovinou, foukáno do formy,
výška 7 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1600 až 2400 CZK 

53 
Svícen dvouramenný 
(Candlestick for two candles)
Čechy, 30. léta 20. století, čiré sklo, hutnicky
zpracováno, zabrušováno, výška 17,5 cm, šířka
29 cm
vyvolávací cena: 3300 CZK (103 EUR)
odhad: 4200 až 5500 CZK 

54 
Popelník alexandritové sklo (Ashtray alexandrit
glass)
Čechy, Moser, kolem poloviny 20. století, fazetově
broušené sklo měnící barvu z modrozelené na
fialovočervenou podle typu osvětlení, velké rozměry
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK 

55
Sklenice empirového tvaru 
(Glass Empire style)
Čechy, 2. polovina 19. století, pohár na čtvercové
patce, křišťálové fasetově broušené sklo, vybroušený
monogram, výška
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

56. 
Sklenice zdobená broušením 
(Glass decorated of cutting) 
Čechy, 2. polovina 19. století, číše, křišťálové sklo,
jednoduše broušená, 
vyvolávací cena: 450 CZK (14 EUR)
odhad: 600 až 900 CZK 

57 
Mísa čiré hutní sklo 
(Bowl crystal hand made glass with thick walls) 
Čechy, 1. polovina 19. století, křišťálové hutní sklo,
tvary ve stylu art deco, pravděpodobně autorská
práce, délka 29 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

58  
Váza Moser s rytými tulipány 
(Vase Moser with cutting tulips)
Čechy, Moser, přelom 19. a 20. století, křišťálové
sklo, rytina v duchu secese, signováno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 18 500 CZK (578 EUR) 
odhad: 22 000 až 27 000 CZK 
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59 
Dvě vázy rubínové sklo malované emaily 
(Two vases rubin glass painted enamel)
Francie, Patin, přelom 19. a 20. století, malováno
květinovým dekorem v duchu secese, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad:12 000 až 16 000 CZK 

60 
Smaragdově zelená váza s oroplastikou 
(Smaragd green vase with oroplastic) 
Čechy, Harrachov, 20. - 30. léta 20. století, fazetově
broušeno, zlacený leptaný pás s výjevy antických
loutnistek, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (218 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

61 
Váza s vyrytou nahou Dianou a letícím ptákem
(Vase with cutting nude Diana and flying bird)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 2. polovina 20.
století, křišťálové sklo s broušeným dekorem, dole
signováno Z. Tochstein, Z. Prokop, 1970,
vyvolávací cena: 7500 CZK (234 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK  

62 
Keramická japonská váza 
(Ceramic Japoneese vase)
Japonsko, styl Satsuma, 20. - 30. léta 20. století,
zdobeno plastickým dekorem draků a čarodějů, výška
47 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (297 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK 

63 
Pseudorenesanční váza 
(Pseudorenaissance Vase)
Čechy, Ústí nad Labem, Johann Maresch, terakota
konec 19. století, zdobeno plastickým dekorem
renesančních ornamentů a anděly, signováno na dně,
výška 38 cm,
vyvolávací cena 2900 CZK (91 EUR)
odhad 3600 až 4200 CZK 

64
Váza v drážďanském stylu s víčkem 
(Vase in Dresden style with cup)
Německo, 1. polovina 20. století , porcelán, tištěný
domalovaný dekor s galantními výjevy, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3800 až 4500 CZK 

65
Dóza hlavička 
(Bowl in shape of baby head)
Německo, přelom 19. a 20. století,
otvírací hlavička miminka jako 
dóza na bonbóny, porcelán, 
malováno, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2600 až 3200 CZK 

66
Mísa ve tvaru listu 
(Plate in shape of leaf )
střední Evropa, přelom 19. a 20.století, keramika
zeleně glazovaná, plasticky zdobeno, délka 30 cm,
závěs na zeď,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK 

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)

67
Párové vázičky 
(Two small vases) 
střední Evropa, 1. čtvrtina 20. století, keramické
vázy fialově glazované, plastický secesní dekor
s motýlem, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK 

68
Vázička Míšeň 
(Small Meissen vase)
Německo, Míšeň, 20. - 30. léta 20. století, porcelán,
malovaný dekor malých kytiček ve stylu art deco,
výška 10,5 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 1800 až 2400 CZK 

69 
Váza Rosenthal 
(Vase Rosenthal)
Německo, Rosenthal, 2. polovina 20. století,
porcelán zdobený světle růžovým dekorem květů,
výška 14 cm, 
vyvolávací cena: 1700 CZK (53 EUR)
odhad: 2200 až 2700 CZK 

70 
Váza s andílky a květinami 
(Vase with angels and flowers)
Rakousko-Uhersko, Amphora Teplice, 2. polovina
19. století, biskvitová váza zdobená postavami
andílků, výška 33 cm, vyvolávací 
cena: 6000 CZK (188 EUR) 
odhad: 9000 až 11 000 CZK 

71 
Váza s malbou tygra, ptáka a květin 
(Vase with painting of tyger, bird and flowers)
Německo, Míšeň, 20. - 30. léta 20. století, porcelán,
malováno ve stylu art deco, 
vyvolávací cena: 4900 CZK (153 EUR)
odhad:.5600 až 7500 CZK 
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72 
Muž krotící koně 
(Man breaking horse)
Čechy, Royal Dux, konec 30. let 20. století,
keramika, glazováno, malováno, signováno Royal
Dux Deutschland, výška 46 cm, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK 

73 
Dvě malé sýkorky 
(Two little great tits)
Německo, Goebel, porcelán, malováno, výška
13 cm,
vyvolávací cena: 1250 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 až 1900 CZK 

74 
Dvě stojící sýkorky 
(Two standing great tits)
Německo, Ens, porcelán, malováno, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 až 6500 CZK 

75 
Dvě sýkorky na větvi s červenými plody 
(Two great tits on branch with red fruits)
Německo, 20. - 30. léta 20. století, porcelán,
malováno, značeno,
vyvolávací cena: 1150 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

76
Stojící secesní dívka 
(Standing Art Nouveau lady)
Čechy, pravděpodobně Amphora Teplice, přelom 19
.a 20. století, ve stylu secesních duchcovských figur,
bronzové barvy, výška 47 cm, lehce poškozeno, 
vyvolávací cena: 16 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 až 24 000 CZK 

77
Racek 
(Black-headed gull)
Čechy, Royal Dux, 1. polovina 20. století, porcelán,
malováno, signován modelér Bradáček, výška 42 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK 

78 
Červená váza tvaru amfory 
(Red vase shape of amphora)
Čechy, 2. polovina 19. století, porcelán červeně
a zlatě malovaný, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

79 
Vázička art deco 
(Small vase Art Deco)
Německo (dnes Polsko), Tillowitz, 20. - 30. léta 20.
století, porcelán, zdobeno abstraktním dekorem ve
stylu art deco, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1600 CZK 

80
Mísa se šesti talířky 
(Tray with. six plates)
střední Evropa, přelom 19. a 20. století, keramika,
malováno vegetativním dekorem, průměr talířků
19 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

81
Dva talíře s lidovými motivy 
(Two plates with folk decoration)
Čechy, Klenčí, porcelán, zdobeno květinovou
malbou v lidovém duchu, signováno Josef Haidler
ml., datováno 1938, průměr 29 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK 

82 
Váza s Holanďankou 
(Vase with Holland lady)
Čechy, Amphora Teplice, 20. -30. léta 20. století,
keramika zdobená plastickým barevným dekorem
s vyobrazením Holanďanky, styl art deco, výška
45 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3800 CZK (118 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

83 
Obnažená dáma s černouškem a opicí 
(Half nude lady with black boy and monkey)
Čechy, Royal Dux, 20. - 30. léta 20. století,
glazovaná keramika, malováno, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 7500 až 8900 CZK 

84 
Černobílý pes 
(White dog with black spots)
střední Evropa, 20. - 30. léta 20.století, glazovaná
keramika, malováno, styl art deco, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK 

85 
Slon miska 
(Elephant small bowl)
Německo, Rosenthal, 2. polovina 20. století, model
art deco, keramika, malováno, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 2100 CZK (66 EUR)
odhad: 2600 až 3200 CZK 

86
Vzpínající se kůň 
(Rearig up horse)
střední Evropa (Německo), 1. polovina 20. století,
bílý glazovaný porcelán, signováno na podstavci,
výška 34 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

87 
Tanečnice poloakt 
(Dancer half nude)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 20.- 30. léta 20.
století, malovaný porcelán, styl art deco, model
mimořádné velikosti a kvality, výška 35 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (344 EUR)
odhad: 14 000 až 17 000 CZK 
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88 
Chlapec sedící na tukanovi 
(Boy sitting on toucan)
Německo, Rosenthal, 20. - 30. léta 20. století, bílý
glazovaný porcelán, modelér F. Liebermann, výška
24 cm, restaurovaný zobák,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 

89 
Spící rokoková dáma 
(Sleeping rococo lady)
Rakousko, Vídeň, datováno 1853, malovaný
porcelán, poškozeno, restaurováno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (344 EUR)
odhad: 14 000 až 16 000 CZK 

90 
Dáma s vějířem 
(Lady with fan)
střední Evropa, 1. polovina 20. století, keramika,
glazováno malováno, styl art deco, výška 30 cm, 
vyvolávací cena: 2300 CZK (72 EUR)
odhad: 3000 až 3800 CZK 

91 
Tanečník v kroji 
(Dancer in national costume)
Maďarsko, Herend, 1. polovina 20. století, porcelán,
malováno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 5500 až 6500 CZK 

92 
Secesní váza s geometrickým dekorem 
(Art Nouveau vase with geometric decoration)
Čechy, Amphora Teplice, počátek 20. století,
keramika, plastický barevný dekor, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 6200 CZK (193 EUR)
odhad: 7000 až 8500 CZK 

93
Dvě vázy a žardiniéra 
(Two vases and bowl)
Čechy, Royal Dux, počátek 20. století, keramika,
zdobeno plastickými růžemi, malováno, secesní
prvky, výška váz 38 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (344 EUR)
odhad:14 000 až 18 000 CZK 

95  
Svícen pěti plamenný 
(Candle stick for five candles)
Německo, Drážďany, po roce 1945, porcelán,
malováno, zdobeno dětmi a růžičkami v rokokovém
stylu, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 4800 až 6000 CZK 

96 
Čtyřuchá váza s pampeliškou 
(Vase with four handles decorated with
dandelion)
Čechy, Royal Dux, počátek 20. století, keramika,
zdobeno plastickým dekorem a malbou, výška
27 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6200 až 7500 CZK 

97 
Medvídek panda na stromě 
(Panda bear on tree)
Dánsko, Kodaň, 20. století, porcelán, malováno,
výška 13 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3600 až 4500 CZK 

98  
Dáma v krinolíně 
(Lady in crinoline)
Německo, Volkstedt-Rudolstadt, 2. polovina 19.
století, porcelán, malováno, značeno značkou Vídně,
poškozeno, výška 28 cm, 
vyvolávací cena: 10 500 CZK (328 EUR)
odhad: 14 000 až 17 000 CZK 

99
Dvě japonské sošky psů 
(Two Japanese statues of dogs)
Japonsko, 20. - 30. léta 20. století, porcelán,
tyrkysově modrá monochromatická glazura, sošky ve
stylu Hirado, výška 12 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR) 
odhad: 1400 až 1800 CZK 

100 
Dáma s dítětem na trůnu 
(Lady with child on throne)
Německo, pravděpodobně Pasov, 2. polovina 19.
století, porcelán, malováno, značeno značkou
Hoechstu, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (312 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

101 
Pták na stromě 
(Bird on tree)
Německo, Míšeň, počátek 20. století, porcelán,
malováno, výška 24 cm, 
vyvolávací cena: 11 500 CZK (359 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

102
Dvě sošky chlapeček a holčička 
(Two statues boy and girl)
Čechy, Dalovice, kolem poloviny 19. století,
porcelán, malováno, plačící holčička s rozbitým
košíčkem a smějící se chlapeček, výrobní vady,
značeno vespod, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (266 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 

103 
Keramický hrnec zdobený grafitem 
(Black ceramic pot decorated by carbon)
Čechy, pravděpodobně Tupasy, 19. století,
zakuřovaná keramika, zdobená grafitovými
ornamenty, stav odpovídá vysoké míře opotřebení,
výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK 

104
Opilec s lahvemi 
(Drunk man with bottles)
Čechy, Slavkov, datováno 1844, porcelánová figurka
- miniatura, malováno, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2400 až 3200 CZK 

105
Moka šálek ve vídeňském stylu 
(Mocca cup in Vienna style)
Čechy, Karlovy Vary, počátek 20. století, zdobeno
medailonem a zlacením ve vídeňském stylu, značeno
značkou Vídně,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 až 1600 CZK 

106 
Voják u stromu 
(Soldier in front of the tree)
Německo, Míšeň, počátek 20. století, porcelán,
malováno, voják v rokokovém stylu s vytaženou šavlí,
u nohou štít s písmenem R, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (625 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK 

88

96 118 92
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107 
Tři moka hrníčky 
(Three mocca cups)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, 
porcelán, zdobeno dekory v duchu art deco, značeno
Loket, Puls, Union Teplice, 
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK 

108
Keramický moka hrníček 
(Ceramic mocca cup)
Čechy, Podmokly na Liberecku, kolem poloviny 19.
století, kamenina monochromatické cihlově červené
barvy, zdobeno plastickým dekorem hrdliček,
signováno tlačenou značkou WS&S, 
vyvolávací cena: 350 CZK (11 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK 

109 
Váza s větrným mlýnem 
(Vase with wind mill)
Dánsko, Kodaň, 1. polovina 20. století, porcelán,
malováno pod glazurou, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK 

110 
Nahá Amazonka 
(Nude Amazon)
Německo, Swarzburger, bílý biskvit, nahá stojící
Amazonka v přilbě, signováno Brull, datováno 1903,
socha mimořádné velikosti a kvality, výška 58 cm,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 40 000 až 45 000 CZK 

111
Váza zdobená květinami 
(Vase decorated of flowers)
Čechy, Union, 20. - 30. léta 20. století, porcelán
zdobeno dekorem květin ve stylu art deco, 
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1600 CZK 

112 
Svícen dvojplamenný 
(Candle stick for two candles)
Německo, Sasko, Potchappel, přelom 19. a 20.
století, porcelán, zdobeno plastickým dekorem květů,
malováno, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (121 EUR) 
odhad: 5000 až 6000 CZK 

113 
Motýl 
(Butterfly)
Německo, Tettau, 20. - 30. léta 20. století, porcelán,
malováno, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

114 
Mísa na nožkách 
(Plate on small legs)
Německo, Plavno, počátek 20. století, porcelán,
malováno dekorem růže, plasticky zdobeno, zlaceno,
průměr 28 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (88 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK 

115
Dvě černé vázičky 
(Two black small vases)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, Johann Maresch,
zdobeno plastickým dekorem v duchu art deco, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

116 
Dva moka šálky s podšálkem 
(Two mocca cups with plates)
Čechy, 20. léta 20. století, porcelánové šálky podle
návrhu Pavla Janáka (1882 - 1956),
zdobeno malovaným černooranžovým dekorem,
značeno, restaurováno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

117 
Velký secesní keramický džbán 
(Big Art Nouveau jug)
Čechy, přelom 19. a 20 .století, Johann Maresch,
keramika, zdobeno plastickým dekorem a samostatně
připojenou soškou dívky, lechtající masku na džbánu,
výška 55 cm, lehce poškozeno,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

118 
Keramický talíř s květinami 
(Ceramic plate with flowers)
Francie, 1. čtvrtina 20. století, zdobeno plastickým
barevným dekorem květů, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3200 až 3800 CZK 

119
Váza s bojovníky 
(Vase with fighters)
Čína, 2. polovina 19. století, krakelovaný porcelán,
zdobeno postavami bojovníků, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK .

120
Tác v podobě těla 
(Tray in shape of body)
Čechy, konec 20. století, keramika světle žlutě
glazovaná, tvarováno do podoby ženského těla, délka
38 cm, signováno Charó, autor Pavel Charousek,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK 

110

117
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121
Mramorové hodiny 
(Marber table clock)
střední Evropa, 20. - 30. léta 20. století, mramorové
hodiny s mosaznými sloupky a chromovými
značkami na číselníku, styl art deco, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

122 
Stolní dřevěné hodiny 
(Table wooden clocks)
Francie, 2. polovina 19. století, černě mořené dřevo
zdobeno mosazí ve stylu boule, bití, smaltovaný
číselník s modrými římskými a arabskými číslicemi,
výška 36 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (531 EUR)
odhad: 23 000 až 26 000 CZK 

123
Stříbrná brož se zelenošedým achátem 
(Silver brooch with green and gray agate)
Čechy, 1. polovina 20. století, oválný achát ve
stříbrném rámečku, Ag 900/1000, 10,4 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK  

124
Stříbrný medailon s madonkou 
(Silver medailon with Madona)
Čechy, přelom 19. a 20. století, oválný závěs,
malováno emaily, řetízek, Ag 800/1000, váha 5,1 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (34 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

125
Stříbrný náramek 
(Silver bracelet)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, zdobeno rytím, Ag
900/1000, váha 30 g, uvnitř mírně promáčknuto,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

126 
Granátový náramek 
(Czech garnet bracelet)
Čechy, 2. polovina 19. století, náramek z tombaku
dlážděný třemi řadami granátů, granáty skládány do
květů, průměr 6,5 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR) 
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

127
Mušlová kamej 
(Shell cameo)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 19. století, osazeno
v zlaceném rámečku z obecného kovu (double),
vyobrazení busty antické ženy, ovál 4 x 5 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4000 až 5500 CZK 

128
Stříbrný náramek se smaltovanými medailony 
(Silver bracelet with enemal medailons)
Čechy, 1. polovina 20. století, náramek vytvořený
z rytých emaily zdobených medailonů pospojovaných
řetízky, Ag 900/1000, váha 9,2 g,
vyvolávací cena: 1100 CZK (34 EUR)
odhad: 1600 až 1800 CZK 

129 
Náušnice ve tvaru květiny s bílými kameny 
(Earrings in shape of flowers with white stones)
pravděpodobně Francie, 2. polovina 19. století,
zdobeno přírodními zirkony broušenými do rout, Au
585/1000, váha 3,3 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (138 EUR)
odhad: 5500 až 6900 CZK 

130
Zlatý otvírací medailon 
(Gold opening medailon)
Čechy, konec 19. století, zdobeno rytím a bílým
kamenem, Au 585/1000, váha 3,5 g,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 až 3500 CZK 

131
Zlaté dámské náramkové hodinky 
(Gold wristwatch for woman)
Švýcarsko, Watch Co, 20. - 30.léta 20. století,
obdélníkový tvar, art deco, safír v natahovacím
kolečku, Au 585/1000,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 až 3900 CZK 

132
Hodinky stopky 
(Stop watch)
Švýcarsko, Le Phare, 1. polovina 20. století, hodinky
se složitým strojem využitelné jako stopky,
vyvolávací cena: 4900 CZK (153 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK 

133
Hodinky Omega 
(Watch Omega)
Švýcarsko, Omega, 20. - 30. léta 20. století,
k hodinkám připojen šatlén ve stylu art deco,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK 

134 
Zlaté dvouplášťové hodinky 
(Gold double watchcase) 
Švýcarsko, Locarno Watch Co., počátek 20.století,
Au 585/1000, průměr 4,5 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

135 
Stříbrné tříplášťové ryté hodinky 
(Silver triple engraved watchcase)
Švýcarsko, Perfection W.&D., rytý dekor zámečku
a vysoké zvěře, Ag 800/1000, průměr 6 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 až 6500 CZK 

136 
Zlatý prsten s ametystem 
(Golden ring with amethyst)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, masivní pánský
prsten, osazený ametystem, s vyrytými symboly hada
a hole – lékařské symboly, Au 585/1000, váha 8,92 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7500 až 9000 CZK 

IV. ŠPERKY, HODINKY, HODINY
(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)

129

136

135

122
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137
Granátová hvězda 
(Czech garnet star)
Čechy, 2.polovina 19.století, tombak, dlážděno
granáty s plochým brusem, průměr hvězdy 3,5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (88 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK 

138
Jehlice do kravaty z českých granátů 
(Pin into cravate with Czech garnets)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak a stříbro,
v hlavici jehlice osazeny české granáty, délka 6,5 cm, 
vyvolávací cena: 1150 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

139
Zlaté náušnice s tyrkysem 
(Gold earrings with turquoise)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, dětská
náušnice každá se třemi drobnými tyrkysy, Au
585/1000, 1,10 g, 
vyvolávací cena: 1100 CZK (31 EUR)
odhad: 1250 až 1450 CZK 

140
Zlatý secesní náhrdelník 
(Gold Art Nouveau necklace)
Čechy, 20. léta 20. století, zdobeno rubíny a bílým
safírem, Au 585/1000, 4,43 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

141
Zlaté náušnice a prsten s tyrkysy 
(Gold earrings and ring with turquoises)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, velké
oválné kusy tyrkysu, kolem nich menší tyrkysy, Au
585/1000, celkem 9,2 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad:14 000 až 16 000 CZK 

142
Zlatý náhrdelník se zelenými kameny 
(Gold necklace with green stones)
Čechy, 1. čtvrtina 20. století, perličky a fazované
zelené kameny pospojované řetízky, Au 585/1000,
6,01 g, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK 

143 
Granátový náhrdelník 
(Czech garnet necklace)
Čechy, 2. polovina 19. století, složeno z článků
v tvaru květu, zdobeno dlážděním z granátů,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (328 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

144
Zlatý náramek s rubínem a safírem 
(Gold bracelet with ruby and saphir)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, Au
585/1000, váha 10,60 g, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

143

Následující položky číslo 145 -149 jsou draženy ve
prospěch Azylového domu Přemysla Pittra pro děti
a mládež (Asylum House of Přemysl Pittr for
Children and Youth), Karlovarská ul., Praha 6.
Azylový dům je částečně financován státem, ale
sponzorské dary jsou významné pro jeho činnost.

145
Skleněné srdce 
(Glass heart)
Čechy, pravděpodobně Ruckel, 20. - 30. léta 20.
století, červené srdce na černé nožce (tango barvy),
styl art deco, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (12 EUR)
odhad: 1800 až 2400 CZK 

146
Dva stříbrné náramky 
(Two silver bracelets)
Čechy, 20. - 30. léta 20. století, zdobeno rytím, Ag
900/1000, celková váha 21,3 g, 
vyvolávací cena: 300 CZK (9 EUR)
odhad: 1000 až 1400 CZK 

147
Brož achát ve stříbrném rámečku 
(Achat in silver frame)
Čechy, 1. polovina 20. století, hnědošedý achát, Ag
900/1000, váha 8,4 g, 
vyvolávací cena: 250 CZK (8 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK 

148
Alpaková cukřenka se skleněnou vložkou 
(Alpacca sugar bowl with glass inside)
střední Evropa, 20. - 30.léta 20.století, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (9 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK 

149
Stříbrné kleštičky na cukr 
(Silver pincers on sugar)
Čechy, 1. polovina 20. století, Ag 800/1000, váha
34,9 g, délka 13 cm,
vyvolávací cena: 650 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 900 CZK 

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
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155
Tesca, A., návrh Kandler, Wilhelm (1816-1896)
Pohled na chrám sv. Jakuba v Nepomuku 
(View on St. Jacob’s Cathedral in Nepomuk)
ocelorytina, 20 x 15 cm, rámováno v paspartě pod
sklem, značeno vpravo a vlevo dole,
kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena:1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK 

156
Silovský, Vladimír (1891-1974)
Žně na Moravě 
(Harvest on Moravia)
lept, 34 x 28 cm, rámováno v paspartě pod sklem,
signováno vpravo dole, ze souboru grafik z roku 1942,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 1900 až 2500 CZK  

157 
Šlitr, Jiří (1924 -1969)
Důchodci na lavičce v parku 
(Retireeds on park’s bench)
perokresba 19 x 14 cm, rámováno v paspartě pod sklem,
signováno a datováno vpravo dole 1968, list ze skicáře, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK 

158
Stieler’s Hand-Atlas
Mapa evropských rozvodí 
(Map of European’s rivers)
kolorovaná mědirytina, 38 x 30 cm, rámováno,
v paspartě pod sklem, značeno vpravo nahoře, datováno
vpravo dole 1829 podle předlohy z roku 1819
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

159 
Westerhous, Van, Arnold, návrh Cesius, C.
Kyklop s flétnou 
(Kyklop with floot) 
mědirytina, 35,5 x 26 cm, rámováno v paspartě pod
sklem, značeno dole uprostřed, klasicistní mědirytina
z konce 18. století podle renesančního návrhu,
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 5600 až 7000 CZK 

160 
Westerhaus, Van, Arnold
návrh Cesius, C., Satyr s bohyní Dianou 
(Satyr with devine Diana)
mědirytina, 35,5 x 26 cm, rámováno v paspartě pod
sklem, značeno dole uprostřed, klasicistní mědirytina
z konce 18. století podle renesančního návrhu, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 5600 až 7000 CZK 

157

159

160

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA A KRESBA
(PRINTS AND DRAWINGS)

150
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Pohled na Hradčany
(View of Hradčany in Prague)
barevná akvatinta na papíře, 25 x 19 cm, rámováno
v paspartě pod sklem, datováno 1920, podepsáno
vpravo .dole a značeno vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK 

151 
Šimon, Tavík, František (1877-1942)
Katedrála Notre Damme v Paříži
(Cathedral Notre Damme in Paris)
lept na papíře, 12 x 14 cm, rámováno v paspartě pod
sklem, značeno dole vpravo na desce, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK vyobrazeno černobíle 

152
Švabinský, Max (1873-1962), Posezení
v botanické zahradě (Sitting at Bothanic Garden
in Prague)
litografie na papíře, 23 x 17 cm, rámováno
v paspartě pod sklem, značeno vpravo dole na desce,
vyvolávací cena: 1700 CZK (53 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

153
Stretti - Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Česká vesnice v zimě
(Czech village in winter) 
barevná akvatinta, 14 x 11,5 cm, rámováno
v paspartě pod sklem, věnování vlevo dole z roku
1924, signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2800 až 3400 CZK 

154
Stretti,Viktor, (1878-1957)
Pohled na Prahu z Hradu
(View on Prague from Castle)
litografie, 40 x 32 cm, rámováno v paspartě pod
sklem, značeno vlevo dole, iniciály V. S., datováno
vpravo dole na desce 1922,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2600 až 3200 CZK 

151
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161
Váchal, Josef (1884-1969)
Ex libris Arnold Jirásek
dřevořez 18 x 15 cm, paspartováno, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno J. V. na desce,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK 

162 
Švabinský, Max (1873 - 1962)
Akt v zahradě 
(Nude girl in garden)
litografie, 18 x 12 cm, paspartováno, rámováno pod
sklem, značeno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR) 
odhad: 2000 až 2500 CZK 

163
Ehrlich, Láďa (1886-
Benátky 
(Venezia)
linořez, 15,5 x 12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vlevo dole L. E., podepsáno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 

164
Nauman, Arno (1887-
Studánka 
(Small well)
lept na papíře, 24 x 19 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, vlevo dole 8/100, značeno vlevo nahoře,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 až 1700 CZK 

165
Anonym
Lázně Teplice 
(Spa Teplice)
barevná litografie na papíře, 21 x
14 cm, rámováno, paspartováno pod sklem, 1.
polovina 19. století 
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK 

166
Anonym
Hrad u Teplic 
(Castle near Teplice)
barevná litografie na papíře,
21 x 14 cm, rámováno, paspartováno pod sklem, 1.
polovina 19. století,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK 

167
Stieler’s Hand-Atlas
Mapa Středozemí 
(Map of Mediterranean) 
kolorovaná mědirytina na papíře,
31 x 41 cm, rámováno, paspartováno pod sklem,
datováno Gotha, 1833,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

168
Stieler’s Hand-Atlas
Evropské Rusko 
(European’s Rusland)
kolorovaná mědirytina, 39,5 x 32 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, datováno 1833,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

169
Anonym
Triumfální oblouk u Petronelu 
(Roman Arc near Petronel)
barevná litografie, 16x 15,5 cm, 
rámováno pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19.
století
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

170
Anonym
Historická mapa Makedonie 
(Historical map of Makedonia)
kolorovaná mědirytina, 40 x 28,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK 

171
Anonym
Historická mapa Egypta 
(Historical map of Egypt)
kolorovaná mědirytina 39,5 x 28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK 

172
Anonym
Historická mapa Sýrie a Palestiny 
(Historical map of Syria and Palestina)
kolorovaná mědirytina, 40 x 29 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK 

173
Souček, Jan (1941-
Týnská ulička v Praze 
(Týnská Street in Prague)
barevná litografie, 23 x 15 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 650 CZK (20 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK 

174
Souček, Jan (1941-
Zlatá ulička v Praze 
(Golden Lane in Prague)
barevná litografie, 23 x 19,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole
vyvolávací cena: 650 CZK (20 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK 

175 
Silovský, Vladimír (1891 - 1974)
Pražské mosty 
(Prague’s bridges)
lept, 19,5 x 28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK 

176
Grus, Jaroslav (1891 -
Rybník s loďkou 
(Pond with small boat)
barevná litografie, 27 x 18 cm, 
rámováno pod sklem, značeno vpravo dole,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 

177
Wanke, Emil, (1901-
Staroměstské náměstí 
(The Old Town in Prague)
barevný lept, 20,5 x 28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 až 1900 CZK 

178 
Haun, August, (1815 - 1894),
Sedlecký klášter 
(The Monastry in Sedlec) 
barevná litografie, 27 x 23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno na desce vlevo dole,
značeno vlevo dole, berlínský grafik, pracující pro
pražská a vídeňská vydavatelství, zabývá se
místopisem,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2900 až 3500 CZK 
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179 
Rohling, Vladislav (1878 -
Staroměstské náměstí s pomníkem 
(The Old Town Square with the Monument)
barevný lept na papíře, velký rozměr 45 x 33 cm,
rámováno, paspartováno pod sklem, signováno
vpravo dole, značeno vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK 

180
Rohling, Vladislav (1878 -
Pohled na Hradčany ze Strahova 
(View on Hradčany in Prague)
lept na papíře, 19 x 15cm, rámováno, paspartováno
pod sklem, značeno vlevo dole, signováno vpravo
dole,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

181
Rybička, Václav (1852 -
Morový sloup s řetězovým mostem v Praze 
(Monument with chain bridge in Prague) 
ocelorytina 12 x 17,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno vpravo dole,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK 

182
Drtikol, František (1883 -
Nahá stojící dívka (Nude standing girl )
tisk, 48 x 67 cm, paspartováno pod sklem, plakát
s Drtikolovou fotkou k jeho výstavě v UMPRUM
v roce 1972,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

183
Drtikol, František (1883 -
Nahá ležící dívka 
(Nude laying girl)
tisk, 48 x 67 cm, paspartováno pod sklem, plakát
s Drtikolovou fotkou k jeho výstavě v UPRUM
v roce 1972,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 900 až 1200 CZK 

184 
Wiesner, Adolf (1871 -
Matka s dítětem v náručí 
(Poor mother with her baby)
lept, 31 x 42 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno na desce, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK 

185
Toulouse-Lautrec, Henri (1864 -1901),
Zrzavá dáma 
(Red Hair Lady)
tisk, 52 x 83 cm, paspartováno pod sklem, plakát
podle původního plakátu Toulouse-Lautreka
k výstavě v NG v Praze v roce 1967,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 až 1400 CZK 

186
Jokel, František, X. (1884 -
Hrad Křivoklát 
(Křivoklát castle)
kolorovaná perokresba, 15 x 22 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1931,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

187
Jokel, František, X. (1884 -
Hrad Kost 
(Castle Kost) 
kolorovaná perokresba, 15 x 21 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1931,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK 

188
Maran, S. G., (1886 -
Vyšehrad v podvečer 
(Vyšehrad in Prague in the evening),
lept na papíře, 16 x 24 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK 

189
Vávra, Viktor (1869 - 1929),
Hradčany v zimě 
(Hradčany in Prague in winter)
lept na papíře, 15 x 20 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 

190
Horký, František, (1879 - 1936),
Ulička v Kutné Hoře 
(Lane in Kutná Hora)
lept na papíře, 18 x 21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK 

191
Horký, František 
(1879 - 1936),
Ulička v Kutné Hoře s kostelem (Street in Kutná
Hora with church)
lept na papíře, 18 x 22 cm, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK 

192 
Janeček, Ota 
(1919 -
Dívčí akt (Nude girl)
linořez, číslováno 10/10, 35 x 28 cm, paspartováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK 

193
Alex, Adolf, J. (1890 -
Běžící kůň (
Running Horse)
miniaturní perokresba na kachličce, 6,5 x 6,5 cm,
rámováno, signováno vpravo dole, datováno 1950
vyvolávací cena: 1100 CZK (34 EUR)
odhad: 1500 až 1800 CZK 

194
Oberthor, Karel (1921 -
Na pastvě 
(On pasture)
barevná litografie, 21x 14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno 1958,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK 

195
Anonym
Tři ptáci 
(Three birds)
kolorovaná mědirytina, 25 x 33 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, Francie, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR) 
odhad: 1400 až 1800 CZK 
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196
Anonym
Rostlina 
(Herb)
kolorovaná mědirytina, 21 x 29 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, Německo kolem poloviny 19.
století, 
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK 

197
Kállay, Dušan (1948 -
Pokušení Carola Lineše 
(Temptation of Carol Lineš)
rytina, 49 x 62 cm, velmi jemně propracováno,
dekor z hmyzího atlasu, spojeno se surrealistickými
prvky, .paspartováno pod sklem, autor je jedním
z nejlepších slovenských grafiků posledních let,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 5000 až 7000 CZK 

198
Jiřincová, Ludmila (1912 -
Růže na skále 
(Rose on rock)
litografie, 17 x 25 cm, rámováno pod sklem,
pravděpodobně ilustrace ke knize,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK  

199
Sychra, Vladimír (1903 - 1963),
Kurtizána 
(Hooker)
kresba, rámováno pod sklem, signováno, datováno
1936, na rubu perokresba dívky s dítětem,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK 

200 
Váchal, Josef (1884 - 1969),
Námluvy 
(Picking up a girl)
barevný dřevořez, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2800 CZK (88 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

201 
Čapek, Josef 
(1887 - 1945),
Námořník (Sailor)
dřevoryt, rámováno pod sklem, paspartováno,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

202 
Čapek, Josef (1887 - 1945),
Žebrák 
(Beggar)
dřevoryt, rámováno pod sklem, paspartováno, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

VII. MALBA
(PAINTINGS)

203
Anonym
Kristus při poslední večeři 
(J.Christ during the Last Dinner)
olej na plechu, 17,5 x 24 cm rámováno, 2. polovina
19 .století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3800 až 4800 CZK 

204 
Pospíšil, Jan, Bohumil (1898 -
Moře v Dalmácii se skalami 
(Sea in Dalmacia with rocks)
olej na plátně, 62 x 50 cm, rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 7500 až 8500 CZK 

205
Stein, Václav (1917 - 1944),
Cesta v podzimním lese 
(Path in autumn forest)
olej na plátně, 48 x 39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK 

206
Daněk-Sedláček, František (1892 - 
Houby 
(Mushrooms)
olej na kartonu, 15 x 22 cm, .
rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 až 3200 CZK 

207
Stará, M. 
Mořský příboj 
(Sea tide)
olej na plátně, 75x 60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 až 7800 CZK 

208
Bauer, Jiří, Josef (1886-
Zima na horách 
(Winter on the mountains)
kvaš na papíře, 33x23 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK 

209 
Augusta, Jaroslav (1878 -
Řeka v podhůří 
(River under mountains) 
olej na kartonu, 58 x 44 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 4800 až 5800 CZK 

210 
Hůrka, Otakar (1889 -
Les s jezírkem 
(Forest with small lake)
olej na plátně, 66 x 47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 

211 
Ehrlich, Láďa (1886 -
Chalupy s rybníkem 
(Cottages with pond)
olej na kartonu, 33 x 48 cm, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK 
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212 
Žižka, Edmund (1880 -
Žánrový výjev s kozou 
(People with goat)
kvaš na papíru, 78 x 58 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1945, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 4500 až 5900 CZK 

213
Špitník, Ladislav, J. (1901 -
Sběračky chmele 
(Hop pickers)
olej na plátně, 44 x 37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1937,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4200 až 5200 CZK 

214 
Jaroš, Bohumil (1856 - 1924),
Žánrový výjev se slepicemi 
(Genre tableau with hens)
kvaš na papíře, 59 x 43 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

215
Anonym
Žánrový výjev orby s koňmi 
(Work on field with horses) 
olej na plátně, 97 x 69 cm, rámováno, z pozůstalosti
malíře Hanuše Hackenschmieda (mařákovec),
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

216
Mandel, Jiří, ml. (1923 -
Dáma v malířském ateliéru 
(Lady at painter’s workshop)
olej na plátně, 53 x 72 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

217 
Holý, Miroslav (1897 -
Zaječí stezka 
(Rabbit’s path)
pastel na papíře, 36 x 27,5 cm rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1953,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 4900 až 5900 CZK 

218 
Anonym
Mužský poloakt 
(Man’s half nude)
pastel na papíře, 48 x 64 cm, rámováno pod sklem,
z pozůstalosti malíře Františka Dvořáka (1862-1927),
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK 

219 
Štolovský, Josef (1879 - 1936),
Zátiší - květiny ve váze 
(Flowers in vase) 
olej na překližce, 43 x 55 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK 

220
Klír, František, Josef (1867 -1941)
Rybník s ostrůvkem 
(Pond with island)
olej na kartonu, 28 x 41 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno vzadu 1921,
vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 3600 až 4200 CZK 

221 
Holeček, Jaroslav, Václav (1907 -
Roketický rybník s hradem Trosky 
(Pond Roketický with castle Trosky)
tempera na papíře, 64 x 50 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5000 až 6500 CZK 

222
Vejrych, Rudolf, (1882 - 1939),
Kopeček u lesa 
(Small hill near forest)
olej na plátně, 38 x 30 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4000 až 4800 CZK 

223
Kačírek, Josef, Vladimír (1899 -
Údolíčko u lesa 
(Small valley near the forest)
olej na malířském kartonu, 45 x 34 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 3600 CZK (113 EUR)
odhad: 4000 až 4900 CZK 

224
Kačírek, Josef, Vladimír (1899 -
Cesta u lesa 
(Path near forest)
olej na malířském kartonu, 
45 x 34 cm, rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3600 CZK (113 EUR)
odhad: 4000 až 4900 CZK 

225
Frolík
Dívka se sepnutýma rukama 
(Praying Girl)
olej na plátně, 59x 69 cm, rámováno, značeno vzadu,
datováno vzadu 1887,
vyvolávací cena: 5000 CZK (158 EUR)
odhad: 6000 až 7500 CZK 

226
Bureš, Jan, O. (1912 -
brněnský malíř narozený ve Vídni,
Vesnička s potokem 
(Village with brook)
olej na plátně, 62x 49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1934, vpravo dole popis místa
„Část Horálec u řeky Svratky“,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK 

227 
Anonym, připsáno Mikuláši Šunkenovi
(Schunken), 
Šalamounův soud, 
(Salomon’s Gagement)
olej na plátně, 189 x 112 cm, rámováno, poškozeno,
znalecký posudek: Doc. PhDr. Jiří Dvorský, obraz
vznikl před rokem 1700, jedná se o raně barokní dílo
českého malíře, obraz připsán dílně Mikuláše
Šunkena, protože v Kutné Hoře v městské galerii
Felixe Jeneweina se nachází podobný obraz.
Kutnohorský obraz byl objednán pro radní síň jako
příklad spravedlivého soudu. Zakázku převzal malíř
Petr Timmerer, ale zemřel, dříve než ho dokončil,
v roce 1690. Obraz dokončil v roce 1691 Mikuláš
Šunken, který se oženil s Timmererovou vdovou
a převzal jeho dílnu. Mikuláš Šunken je považován za
lepšího malíře než Timmerer, v letech 1692 až 1706
působil v Kutné Hoře. Lze předpokládat, že Šunken
vytvořil ve své dílně na základě objednávky i další
podobné dílo. Rozvržení kompozice obrazu je
inspirováno známou Rubensovou malbou.
Poznámka: Není vývozní povolení.
vyvolávací cena: 160 000 CZK (5000 EUR)
odhad: 200 000 až 250 000 CZK 

228
Anonym
Žánrový výjev pasáčka s ovečkami 
(Shepherd with his sheeps)
olej na plátně, 97 x 72 cm, rámováno, 2. polovina
19. století
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 
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229 
Hamerlík, O., 
Lesní tůně 
(Pool in forest)
olej na plátně, 69x48 cm, 
rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 5200 CZK (163 EUR)
odhad: 6500 až 7500 CZK 

230
Bobek-Boura, Antonín, J. (1904 -
Jiřiny ve váze 
(Flowers in vase)
olej na plátně, 58 x 79 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1949, vzadu razítko ateliéru
Bobek-Boura,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 až 8500 CZK 

231
Votruba, František (1895 -
Portrét dívky v růžových šatech 
(Portrait of girl in rose dress) 
olej na překližce, 26 x 37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

232
Kubizňák Josef (1909 -
Portrét dívky s dlouhými vlasy 
(Girl with long hair)
olej na plátně, 31x 28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1940, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4000 až 4800 CZK 

233 
Molnár, Karel (1903- 
Černý a bílý kůň 
(Black and white horse)
olej na plátně, 59 x 49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (531 EUR)
odhad: 22 000 až 25 000 CZK 

234
Láznička, L. 
autor uveden v Tomanově slovníku,
Cesta lemovaná topoly 
(Road with trees along)
olej na malířském kartonu,
60 x 51 cm, rámováno, signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 4600 CZK (144 EUR)
odhad: 5500 až 6500 CZK 

235
Maran, S.G. (1886 -
Moře s plachetnicemi 
(Sea with sailboats)
olej na kartonu, 69 x 48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1922,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4000 až 4800 CZK 

236 
Stein, Václav (1917 - 1944),
Divoké kachny 
(Wild ducks)
olej na plátně, 69 x 50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

237
Kopecká (Hoffstadterová), Žofie, (1913 - 
Zátiší s pivoňkami 
(Still life with peonies)
kvaš na papíře, 40 x 56 cm rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK 

238
Anonym
Zimní krajina 
(Winter landscape)
olej na plátně, 108 x 73 cm, rámováno, obraz
z pozůstalosti Jiřího Mandela mladšího,
pravděpodobně dílo Jiřího Mandela staršího (1886 -
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 

239 
Mandel, Jiří (Jura), ml. (1923 -
Starý železniční most v Praze 
(Old railway bridge in Prague)
tempera na papíře, 81 x 65 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK 

240
Nečas, Emil, Josef (1892 -
Pole u lesa 
(Fields near forest)
pastel na papíře, 75 x 55 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo nahoře,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK 

241 
Neumann, Rudolf, František, (1892 -
Černá věž na Pražském hradě 
(Black Tower in Prague Castle)
olej na malířském kartonu, 
47 x 69 cm, rámováno, signováno vpravo dole
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK 

242
Marek, Vladimír (1893
Čeledíni při odpočinku 
(Resting workers on field)
olej na plátně, 51 x 31 cm, .rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1932,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK 

243
Podešva, František, (1893 -
Tanečníci v krojích 
(Dancers in national costums)
kvaš na papíře, 47 x 35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 3800 až 4800 CZK 

244 
Hradečný, Bohumil (1876 -
Vesnice s roubenkami 
(Village with wooden cottages)
olej na plátně, 99 x 69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 12 900 CZK (403 EUR)
odhad: 16 000 až 18 000 CZK 

245 
Zezula, Oldřich (1907 -
Lesní potok 
(Brook in forest)
olej na plátně, 53 x 37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (403 EUR)
odhad: 16 000 až 18 000 CZK 

246 
Polanský, Jaroslav (1909 -
Lesní cesta 
(Path in forest)
olej na kartonu, 29 x 43 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3000 až 3900 CZK 

247
Myslbek, Josef, ml. (1884 -
Schůzka u kostelíka 
(Date near church)
olej na plátně, 23 x 18 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK 

248 
Hubík,
Zátiší s karafou a broskvemi 
(Still life with bottle and peaches) 
olej na plátně, 51x 38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1928, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK  

249 
Reiter, Gustav
Odpočívající šlechtic s dýmkou 
(Resting nobleman with pipe)
olej na plátně, velký formát, 70x95 cm, signováno
vpravo dole, datováno 1932, 
vyvolávací cena: 14 500 CZK (453 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK 

250
Mandel, Jiří, ml. (1923 -
Pole s kopečky 
(Field with small hills)
olej na plátně, 99 x 72 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK 

248
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251 
Blažíček, Oldřich (1876 -
Jarní sad na Petříně 
(Spring park on Petřín in Prague)
olej na plátně, 21x 14 cm, posudek: Doc. PhDr. Jiří
Dvorský, rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole, datováno 1937,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 36 000 až 45 000 CZK 

252
Pokorný, Jaroslav (1904 -
Pastýř pod horami, 
(Shepherd under mountains)
kvaš na papíře, 33 x 25 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK 

253
Tondl, Karel (1893 -
Portrét důstojníka 
(Portrait of officer)
olej na plátně, 24 x 32 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1918,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 až 4200 CZK 

254 
Rojíková, M.,
Zátiší s dýněmi 
(Still live with water melons)
olej na plátně, 83 x 67 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, 20. - 30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 6900 CZK (216 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

255 
Anonym
Panorama Hradčan 
(View on Hradčany in Prague)
olej na plátně, 94 x 73 cm, rámováno, 20. - 30. léta
20. století,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

256
Muhl, J.,
Zátiší s ovocem a ptáčky 
(Still live with fruits and birds)
olej na plátně, 76 x 38 cm, signováno vpravo dole, 2.
polovina 19. století
vyvolávací cena: 5900 CZK (184 EUR)
odhad: 7200 až 8900 CZK 

257
Ketzek, František (1906 - 
v Bratislavě
Bodláky ve váze 
(Thistles in vase)
tempera, rámováno pod sklem, signováno,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3900 až 4500 CZK 

258 
Macoun, Gustav (1892 - 1934),
Horské údolí s kameny 
(Mountains valley with stones)
olej na plátně, 68 x 51 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor: žák Aloise Kalvody a Antonína
Slavíčka,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (563 EUR)
odhad: 25 000 až 29 000 CZK 

259
Mandel, Jiří, ml. (1923 -
Zimní les s potokem 
(Winter forest with brook)
olej na plátně, 98 x 64 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK 

260
Kozina, Bohumil (1881 -
Polakt dámy 
(Lady half nude)
olej na plátně, 43 x 58 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930,
vyvolávací cena: 6900 CZK (216 EUR)
odhad: 8000 až 10 500 CZK 

261
Spiess, Pierre 
Holandská krajina 
(Holland landscape)
kombinovaná technika na kartonu,
ovál 76 x 36 cm, rámováno, signováno vpravo dole,
vzadu razítko autora,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK 

262
Jaroš, Josef (1898 - 
syn malíře Bohumila J., 
Keře u rybníka, 
(Bush near pond)
olej na kartonu, rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 4900 CZK 

263
Martinů, František (1880 -
Revoluce 
(Revolution)
olej na plátně, 36 x 50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 4900 CZK 

264 
Štika, Jaroslav (1906 - 1940), 
Sedící tanečnice poloakt 
(Sitting dancer half nude) 
kolorovaná kresba, 49x 40 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK 

265 
Štika, Jaroslav (1906 - 1940),
Baletka poloakt 
(Ballet-dancer half nude)
kolorovaná kresba, 34 x 49 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2300 CZK (72 EUR)
odhad: 3200 až 3900 CZK  

266 
Bydžovský,
Zátiší s růžemi 
(Still life with roses)
kvaš, na papíře, 45 x 35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1940,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK 

267
Stehlík, Karel, (1912 -
Zimní krajina pod horami 
(Winter landscape under mountains)
olej na kartonu, 63 x 49 cm, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 5500 až 7500 CZK 

268 
Dvořáček, Ludvík, (1895 -
Zimní krajina se zamrzlým rybníčkem 
(Winter landscape with frosen pool) 
tempera na papíře, 49 x 39 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK 
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269
Anonym,
Bohorodička s Kristem 
(Holly Mother with Jesus Christ)
ikona, tempera na dřevě, 15 x 18 cm, pravděpodobně
Rusko, konec 19. století, povolení k vývozu,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK 

270
Anonym,
Svatá Kateřina 
(Saint Catherine)
ikona, tempera na dřevě, 34,5 x 39,2 cm, Rusko,
přelom 19. a 20. století, povolení k vývozu, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

271 
Anonym
Únos dcer Leukippových, 
(Kidneping of Leukippos’s dothers)
olej na plátně, 147 x 136 cm, Čechy, 2. polovina 19.
století, kopie Rubensova obrazu (Dvě dcery
messénského krále Leukippa byly podle mytologie
uneseny Dioskúry - dvěma syny boha Dia a Lédy),
obraz z rodinné šlechtické sbírky, 
vyvolávací cena: 80 000 CZK (2500 EUR)
odhad: 90 000 až 110 000 CZK 

272
Anonym
Šlechtična miniatura 
(Lady miniature)
malba na celuloidu, miniatura - ovál, rámováno
v černém dřevěném rámečku, rozměr rámečku 13 x
15 cm, západní Evropa 20. století,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK 

273 
Anonym
Vzkříšení (Reviving)
ikona, tempera na dřevě, 21x 27 cm, 2. polovina 19.
století, Rusko, posudek,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

274
Kobylka, Vojtěch (1943 -
Let racků 
(Flight of gulls)
olej na plátně, 49 x 69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor je absolventem VŠ UMPRUM
v Praze, vystavuje doma i v zahraničí,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (437 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK 

276
Kobylka, Vojtěch (1943 -
Plameňák nad Saharou 
(Flamingo flighting over Sahara)
olej na plátně, 39 x 65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 až 16 000 CZK 

277 
Kobylka, Vojtěch (1943 -
Téměř nahá dívka 
(Almost nude girl)
pastel na papíře, 35 x 50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK 

278
Kobylka, Vojtěch (1943 -
Nahá dívka (Nude girl)
pastel na papíře, 35 x 50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK 

279 
Sládek, Antonín (1943 -
Zrzka v kavárně (Red hair lady at coffee-house)
monotyp na papíře (jeden originál), rámováno pod
sklem, signováno, autor je absolventem VŠ UMPRUM
v Praze, má francouzské občanství, jeho obrazy má ve
sbírce mimo jiné i francouzský president Chirac,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

280 
Bubeníček, Ota (1871 -
Podhorské chalupy (Cottages under mountains)
olej na kartonu, 47 x 34 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, významný malíř své doby, Mařákův žák,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (625 EUR)
odhad: 24 000 až 27 000 CZK 

281 
Janovský, Jan Karel (1869 -1931)
Cikáni s povozy u ohníčku 
(Gibses with wagons sitting around fire)
olej na kartonu, 68 x 50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

282
Zrůst, Jaroslav (1911 -
Česká krajina (Czech landscape)
olej na plátně velký formát, 129 x 86 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 až 16 000 CZK 

283
Patera, Jiří (1913 -
Praha - Holešovice s Vlatavou 
(Prague – Holešovice with river Vltava)
pastel na papíře, 59 x 46 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK 

284
Dívka s antilopou 
(Girl with antelope)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, patinovaná za
studena malovaná kovová kompozice, na
mramorovém soklu, styl art deco,
délka soklu 58 cm, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 

285 
Bysta rokokové dámy 
(Bust of rococo lady)
střední Evropa, 2. polovina 
19. století, drcený mramor, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR) 
odhad: 15 000 až 18 000 CZK 

286
Antická hlava ženy 
(Antique head of lady)
Čechy, Teplice, 2. polovina 19. století, pálená hlína,
patinováno, signováno Fachschulle Teplitz, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK 

287
Bronzová opice 
(Bronz monkey)
Čína, 20. století, zdobeno leptanými ornamenty
a nápisy, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 až 14 000 CZK 

288 
Pierot s loutnou 
(Pierrot with lute)
západní Evropa, 1. polovina 
20. století, bílý drcený kámen, výška 35 cm, 
vyvolávací cena: 2400 CZK (75 EUR)
odhad: 2900 až 3500 CZK 

VIII. PLASTIKY,
SKULPTURY

(SCULPTURES,
FIGURES)

277

285
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289 
Holčička pečetítko 
(Girl seal stick)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, bronzová soška se
slonovinovou hlavičkou, signováno P. Tereszczuk,
výška 12 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 12 000 až 16 000 CZK 

290
Rokokový chlapeček 
(Rococo boy)
střední Evropa, 2. polovina 19. století, cínová
kompozice, výška 17 cm, poškozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 2900 CZK 

291 
Otrokyně poloakt 
(Slave girl half nude)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, pálená hlína,
barevně malováno, styl art deco, signováno - modelér
Fortini, výška 46 cm, restaurovaná noha, 
vyvolávací cena: 15 000 CZK (469 EUR)
odhad: 19 000 až 23 000 CZK 

292 
Mramorový tukan 
(Marber toucan)
Rakousko, Goldscheider, 
20. - 30. léta 20. století, mramor, skleněné oči, styl
art deco, značeno dole kovovou pečetí, modelér
signováno na soklu Wernekink, výška 16 cm,
vyvolávaci cena: 7500 CZK (234 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

293
Čúrající chlapeček 
(Peeing Boy)
pravděpodobně Belgie, 1. polovina 20. století, mosaz
na mramoru, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK 

294 
Bronzový faun
(Faun in bronze)
Francie, 2. polovina 19. století, satyr s flétnou a lví
kůží, vyrobeno podle antického vzoru, signováno:
„Societes des bronzes“, výška 53 cm, socha výjimečné
velikosti a kvality,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1312 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK 

295
Kovový slon 
(Metal elephant)
Francie, 20.-30.léta 20.století, slon z kovové
kompozice, bronzově patinovaný, na mramorovém
podstavci, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK 

296
Kovový brouk 
(Metal beatle)
střední Evropa, 1. polovina 
20. století, patinovaná litina, otvírací krovky jako
dózička, délka 9 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK 

297 
Párové sošky zahradník a zahradnice 
(Pair statues of boy and girl gardeners)
Francie, počátek 20. století, kovová kompozice na
dřevěném podstavci, výška 39 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (216 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK 

298 
Dáma s hůlkou 
(Lady with stick)
Francie, signováno H. Payer, Edi Teuz, 1. polovina
20. století, bronz, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK 

299 
Kubistická tanečnice 
(Cubistic dancer)
západní Evropa, 1. polovina 
20. století, tanečnice ve stylu Hagenauera z bílého
kovu na černém kamenném podstavci, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3300 až 3900 CZK 

300
Gotická madona 
(Gothic Madona)
Čechy, Dobříš, Jan Hájek, konec 20. století,
polychromovaná dřevořezba ve stylu gotických
madon, výška 40 cm,
vyvolávací cena: 2600 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK 

PLATEBNÍ PAUZA
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S T A R O Ž I T N O S T I
U M Ě N Í

D E S I G N

� www.eantik.cz
� Největší nabídka starožitností a umění od prodejců z celé České republiky i zahraničí. Tisíce položek.
� V kteroukoli hodinu si z pohodlí domova prohlédnete nabídku, kterou byste venku neobešli za několik týdnů.

INTERNET

KAMENNÝ
OBCHOD

� Kostelní 14, Praha 7
� Nový obchod s exkluzivní nabídkou a internetovým terminálem.
� Snadná dostupnost: TRAM 1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí. 

Metro C – stanice Vltavská. 
Otevřeno denně kromě neděle 11–18 hodin.
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603 546 275
602 299 173
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