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183
Keramická deska
s vyobrazením chlapce chytajícího ryby
(A ceramic plate depicting
a boy catching fishes)
Čechy, 1. třetina 20. století, plasticky zdobeno,
barevně patinováno, osazeno v dřevěném
rámečku, rozměr desky 23x17 cm
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

186
Pocelánový sedící slon
(A porcelain sitting elephant)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, glazováno, malováno,
výška 6,5 cm, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

IV. ŠPERKY,
MINCE,
HODINY,
HODINKY
(JEWELLERY, COINS,
CLOCKS, WATCHES)
189
Stříbrný zlacený prsten se dvěma
horskými krišťály
(A silver gold plated ring
with two rock crystals)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno, Ag 800/1000, hmotnost 1,6 g
vyvolávací cena: 450 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

186

183

184 1
Lev s koulí
(A lion with a ball)
Japonsko, sacuma, 2. polovina 19. století,
porcelán, malováno pastózní malbou, zlaceno,
výška 17 cm
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
185
Porcelánová konvička s labutím krkem
(A porcelain pot with a swan neck)
Čechy, Slavkov, přelom 18. a 19. století, empírový
styl, glazováno, zlaceno, modrá podglazurní
značka, ukázka ranného českého porcelánu,
výška 13,5 cm
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

187
Keramický chlapeček s rukama v kapsách
(A ceramic boy with his
hands in the pockets)
Rakousko, Vídeň, Keramos, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška 7 cm
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
188
Porcelánová stojící polonahá dívka
(A porcelain standing topless girl)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 1. čtvrtina,
20. století, značka Kunst-Abteilung, tlačená
značka modeléra – B. Boefs, malováno pod
glazurou, restaurováno, výška 22,5 cm
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

189
190
Stříbrný zlacený prsten
s jablečně zeleným kamenem
(A silver gold plated ring
with apple green stone)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno, osazen chrysopras broušený
do tabulkovce, Ag 800/1000, hmotnost 1,7 g
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

190
191
Těžký stříbrný prsten s chrysoprasem
broušeným do tvaru čočky
(A heavy silver ring with chrysoprase cut
into the shape of the lens)
SSSR, Rusko, po roce 1958, Ag 875/1000,
hmotnost 7,2 g
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

185

188

191
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192
Stříbrná rakouská jedno, dvou
a pěti koruna
(Silver Austria one, two and five crowns)
Rakousko-Uhersko, koruna, 1895, Ag 835/1000
hmotnost 5,0 g, 2 koruna, 1912, Ag 835/1000,
hmotnost 10,0 g , 5 koruna, 1900, Ag 900/1000,
hmotnost 24,0 g
vyvolávací cena: 800 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

196
Stříbrný československý řád
za zásluhy o výstavbu
(Silver Czechoslovak Order of Merit
of the construction)
Československo, po roce 1968, stuha, originální
etue, číslo 10171, líc prapor s hvězdou, rub
ratolest a nápis, Ag 900/1000, hmotnost 28,1 g
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

199
Stříbrná padesáti koruna 50. výročí
Československa 1918-1968
(Silver fifty crown 50-th aniversary of
Czechoslovakia 1918-1968)
Československo, 1968, líc hlava dívky, rub státní
znak a popis, Ag 900/1000, hmotnost 20,0 g
vyvolávací cena: 560 CZK (20 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

199
200
Stříbrná československá 100 koruna
– Stalin
(A silver Czechoslovakia 100 crowns
– Stalin)
Československo, 1949, Stalinovy 70. narozeniny
21. 12. 1949, líc portrét Stalina z profilu, rub
český lev, Ag 500/1000, hmotnost 14,0 g
vyvolávací cena: 280 CZK (10 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

192
193
Stříbrná československá 50 koruna
– Stalin
(A silver Czechoslovakia 50 crowns
– Stalin)
Československo, 1949, Stalinovy 70. narozeniny
21. 12. 1949, líc portrét Stalina z profilu, rub
český lev, Ag 500/1000, hmotnost 10,0 g
vyvolávací cena: 190 CZK (7 EUR)
odhad: 250 až 300 CZK
194 1
Bronzová medaile František Josef I – 1898
(A bronze medal Franz Joseph I – 1898)
Rakousko-Uhersko, medaile k 50. výročí vlády
FJI (1848-1898), líc panovník z profilu, rub
ratolest a nápis: Signum memoriae (Na paměť),
průměr 3,5 cm
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 300 až 350 CZK

196
197
Vojenské vyznamenání rakouského císaře
Karla
(A military honors Austrian Emperor
Charles)
Rakousko-Uhersko, 1918, cín, stuha, líc portrét
panovníka Karla I. (1916-1918) z profilu, rub
nápis: Laeso militi (Zraněný voják), průměr 4 cm
vyvolávací cena: 120 CZK (4 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK

200, 193
201
Stříbrný křtící medailon
(A silver christening medallion)
Německo, Gotha, datováno 1671, na líci
zobrazen Jan Křtitel křtící Ježíše, na rubu popis,
ouško k zavěšení, Ag 800/1000, hmotnost 28,9 g
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

195
Šest krejcarů – Leopold I.
(Six kreuzer – Leopold I)
Rakousko, datováno 1679, líc portrét panovníka
z profilu, rub rakouská orlice, Ag, hmotnost 2,9 g
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

198, 197

195

198
Stříbrné vojenské vyznamenání
rakouského císaře Karla I.
(A military honors Austrian Emperor
Charles I)
Rakousko-Uhersko, po roce 1916, stuha, líc
portrét panovníka Karla I. (1916-1918) z profilu,
rub ratolest a nápis: Fortitudini (Síla), Ag
800/1000, hmotnost 20,0 g
vyvolávací cena: 550 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

201
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202
Válečná medaile 1914-1918
(A war medal 1914-1918)
Rakousko-Uhersko, 1918, líc vojenská přilba
a nápis: Pro deo et patria (Za boha a vlast), rub:
RU znak, skřížené meče a ratolest, hmotnost
21,3 g
vyvolávací cena: 150 CZK (5 EUR)
odhad: 250 až 300 CZK

205
Kapesní hodinky s číselníkem
malovaným květinami
(A pocket watch with dial
painted with flowers)
Švýcarsko, 2. polovina 19. století, dvouplášťové,
vnější plášť plasticky zdobený a rytý květinami,
bohatě rytý skeletový stroj, funkční stav, číselník
s římskými číslicemi, se žlutým pruhem a malbou,
Ag 800/1000, celková hmotnost 85,80 g
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

208
Stříbrná brož zdobená almandiny
a perličkami
(A silver brooch decorated
with almandines and pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
druhorokový styl, centrální almandin, kolem
něho osazeny říční perličky, zdobeno volutami
a granulací, 4 almandiny broušené do čoček na
okraji, Ag 800/1000, hmotnost 9,02 g
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

205

209
Náušnice z bílého zlata
se dvěma velkými diamanty
(Earrings of white gold
with two large diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, osazeny
dva brilianty každý o hmotnosti 1 ct, celkem
brilianty 2 ct, Au 585/1000, celková hmotnost
1,66 g, u jedné náušnice poškozený závit
vyvolávací cena: 89 000 CZK (3179 EUR)
odhad: 100 000 až 120 000 CZK

208

202
203
Brož zdobená emaily a granáty
(A brooch decorated with enamels
and garnets)
Čechy, počátek 20. století, tombak, centrální
malba emaily s motivem liry a nápis POČ,
ohraničeno českými granáty, určeno k označení
členů orchestru, průměr 2,5 cm
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

206
Náhrdelník z bílého kovu osazený
červenými kameny
(A necklace of white metal
with red stones)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, součást
sudetského kroje, celková hmotnost 45,9 g
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

209
210
Prsten z bílého zlata
se třemi velkými diamanty
(A white gold ring
with three large diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl
art deco, osazen 1 briliant o hmotnosti 0,7 ct,
2 brilianty každý 0,5 ct, celkem brilianty 1,7 ct,
Au 585/1000, celková hmotnost 3,10 g
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1607 EUR)
odhad: 60 000 až 80 000 CZK

203
204
Stříbrný závěs s oválnými broušenými
křišťály (A silver pendant with oval faceted
rock crystals)
Německo, 20. století, zhotoveno ve stylu
vídeňské secese, Ag 925/1000, hmotnost 8,7 g
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

206

204

207 1
Zlatý závěs s rubínem
bohatě zdobený filigránem
(A gold pendant with ruby richly
decorated with filigree)
Čechy, 20. léta, 20. století, pozdní secese,
značeno Marie Křivánková, Au 585/1000,
hmotnost 7,11 g
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

210
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211 1
Granátová brož kruhového tvaru
(A garnet brooch circular shape)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak, osazeny
české granáty a centrální almandin, průměr
3,5 cm, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
212
Stříbrná mince Ludvíka XV.
(A silver coin of Louise XV)
Francie, datováno 1747, líc portrét Ludvíka
XV., rub popis, tak zvaný jeton používaný ve
směnárenství kvůli kontrole peněžního oběhu,
Ag 917/1000, hmotnost 9,6 g
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

216
Tří krejcar Ferdinand II.
(Three kreuzer Ferdinand II)
Rakousko, Ferdinand II. jako císař vládl (16191637), datováno 1633, líc portrét panovníka
z profilu, rub znaky habsburských zemi –
Rakouska, Čech a Moravy, Ag, hmotnost 1,74 g
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

219
Stříbrný závěs s vyobrazením ženy
s pávem zdobený emaily
(A silver pendant with a woman
and a peacock decorated with enamels)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, prořezáváno,
malováno emaily, Ag 900/1000, hmotnost 5,0 g
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

217
Stříbrná mince s vyobrazením
Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty
(A silver coin with the image
of Franz Joseph I and his wife Elisabeth)
Rakousko-Uhersko, datováno 1879, František
Josef I. vládl v letech (1848-1916), pamětní
dvouzlatník – 25. výročí svatby, Ag 900/1000,
hmotnost 24,64 g
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

213, 212
213
Stříbrná mince Ludvíka XVI.
(A silver coin of Louise XVI)
Francie, datováno 1788, líc portrét Ludvíka XVI.,
rub erb panovníka, tak zvaný jeton používaný ve
směnárenství kvůli kontrole peněžního oběhu,
Ag 917/1000, hmotnost 6,42 g
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2200 až 2700 CZK
214
Stříbrný pětifrank Ludvík Filip
(Silver five franks Louise Philip)
Francie, datováno 1833, líc portrét krále,
rub ratolest s hodnotou mince a datováním,
Ag 900/1000, hmotnost 24,7 g
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

219

217

220
Stříbrný náramek zdobený emaily
(A silver bracelet decorated with enamels)
Německo, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno, prořezáváno, Ag 800/1000, hmotnost
10,3 g
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

218
Hodiny se sovou
(A clock with an owl)
Německo, 20.-30. léta, 20. století, měděné
pouzdro, hranatý číselník, soška sovy z kovové
kompozice, výška 27,5 cm, funkční stav
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

214
215
Tří krejcar Matyáš II.
(Three kreuzer Matthew II)
Rakousko, Matyáš II. jako císař vládl (1612-1619),
datováno 1619, líc portrét panovníka z profilu,
rub rakouská orlice, Ag, hmotnost 1,34 g
vyvolávací cena: 450 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

215, 216

220
221
Jehlice do vlasů s granátovou hvězdou
(A hair stick with a garnet star)
Čechy, 2. polovina 20. století, hvězda z tombaku,
osazeny české granáty, jehlice v barvě želvoviny,
průměr hvězdy 3 cm, celková hmotnost 7 g
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

218

221
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222
Stříbrný článkový náramek
(A silver segmented bracelet)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
duté články - kruhy a vícehrany, Ag 900/1000,
hmotnost 21,0 g
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

226
Přívěsek z bílého zlata s bílým safírem
(A pendant in white gold
with a white sapphire)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, kámen briliantový výbrus, Au 585/1000,
hmotnost 1,8 g
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

222
223
Zlatý závěs s modrým kamenem
a diamantovými routami
(Gold pendant with a blue stone
and diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, kámen
v barvě akvamarínu broušený do oktagonálního
brusu, Au 585/1000, celková hmotnost 7,15 g
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

230
Stříbrný šnek
(A silver snail)
Německo, 20. století, Ag 925/1000,
hmotnost 8,3 g
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

230
231
Stříbrný pták
(A silver bird)
Německo, 20. století, Ag 925/1000, art decový
styl, hmotnost 30,2 g
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

226
227
Stříbrná pětimarka Hindenburg
(A silver five mark Hindenburg)
Německo, 3. říše, datováno 1937, mincovna D,
líc portrét Paula von Hindenburga (1847-1934),
rub státní znak, Ag 900/1000, hmotnost 13,88 g
vyvolávací cena: 290 CZK (10 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

231
223
224
Prsten s českými granáty
a centrálním almandinem
(A ring with Bohemian garnets
and a central almandine)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak, osazen
almadin ohraničený drobnými českými granáty,
celková hmotnost 2,4 g
vyvolávací cena: 850 CZK (30 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

224
225
Zlatý prsten s obdélníkovým almandinem
(A gold ring with a rectangular almandine)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
dobový punc, plasticky zdobeno květinovým
dekorem, Au 585/1000, hmotnost 3,2 g
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

225

227

228 1
Granátová brož ve tvaru hvězdy
(A garnet brooch in the shape of a star)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak, osazeny
české granáty s plochým výbrusem, hmotnost
7,3 g, kvalitní provedení
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
229
Náušnice s českými granáty
(Earrings with Bohemia garnets)
Čechy, 2. polovina 19. století, osazeno
v tombaku, centrální almadin ohraničený
českými granáty, celková hmotnost 2,3 g
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

229

232
Stříbrná brož s chryzoprasem a markazity
(A silver brooch with chrysoprase and
marcasites)
Anglie, značeno Lotus Flowers, 20. století,
prořezáváno, dlážděno markazity, chryzopras
obdélníkového tvaru, Ag 925/1000,
hmotnost 6,7 g
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

232
233
Zlaté náušnice s červeným korálem
(Gold earrings with red coral)
Československo, 20.-30. léta 20. století, v každé
náušnici osazen jeden korál broušený do čočky,
Au 585/1000, hmotnost 3,6 g, restaurováno
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

233
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234
Článkový granátový náramek
(Segmented garnet bracelet)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak, čtvercové
články, dlážděno českými granáty, celková
hmotnost 20,4 g
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

238
Fajánsové hodiny ve tvaru věže
(Faience clock tower-shaped)
Francie, 2. polovina 19. století, modře malováno
v delftském stylu, dekor holandské krajiny
a žánrových rokokových výjevů, pouzdro
značeno písmeny SP, mosazný stroj, bílý číselník
s římskými i arabskými číslicemi, výška 45 cm
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

241
Stříbrná brož ve tvaru velkého papouška
sedícího na větvi
(A silver brooch in the shape of a large
parrot sitting on a branch)
Mexiko, kolem poloviny 20. století, duté stříbro,
osazeny dva zelené chryzokoly, plasticky
zdobeno, Ag 925/1000, hmotnost 25,45 g
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

234

235 1
Bronzová medaile Františka Josefa I.
z roku 1908
(A bronze medal of Franz Joseph I
from the year 1908)
Rakousko-Uhersko, 60. výročí vlády F.J. I., stuha,
líc: portrét panovníka a ratolest, rub: datace
1848-1908, průměr 3,8 cm
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK
236 1
Bronzová medaile Františka Josefa I.
z roku 1873 (A bronze medal of Franz
Joseph I from the year 1873)
Rakousko-Uhersko, 25. výročí vlády F.J. I., stuha,
líc: portrét panovníka, rub: ratolest a datace,
průměr 3,5 cm
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK
237
Malá bronzová medaile
Františka Josefa I. z roku 1898
(A small bronze medal
of Franz Joseph I from the year 1898)
Rakousko-Uhersko, 50. výročí vlády F.J. I.,
zlaceno, líc: portrét panovníka, rub: ratolest
a nápis Signum memoriae (Na paměť),
průměr 1,7 cm
vyvolávací cena: 120 CZK (4 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK

237

241

238

239 1
Mosazný rámeček zdobený mozaikou
s dekorem květin
(A brass small frame decorated with
mosaic with decoration of flowers)
Itálie, Benátky, 2. polovina 19. století, skleněná
mozaika, plastický dekor, kruhový otvor na
obrázek, čtvercový tvar 12x12 cm, mírně
poškozeno
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK
240
Prsten z bílého zlata zdobený drobnými
diamanty
(A ring of white gold decorated with small
diamonds)
Rakousko, polovina 20. století, prsten
po bvodu tvarovaný do hran a plošek,
osazeny drobné routy celkem asi 0,1 ct, Au
585/1000, hmotnost 1,8 g
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

240

242 1
Zlatá souprava : náušnice a prsten
s českými granáty
(A gold set: earrings and ring
with Bohemia garnets)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno filigránem,
osazen centrální granát, po obvodě obruba
z drobných českých granátů, psten i náušnice
stejný dekor,Au 585/1000, prsten hmotnost 7,05
g, náušnice 6,85 g, celkem 13,90 g
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
243 1
Zlatý článkový náramek
(A golden segmented bracelet)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, RU punc,
hladké tvary v duchu moderny, Au 585/1000,
hmotnost 29,50 g
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
244 1
Zlaté dvouplášťové kapesní hodinky
(A golden double case pocket watch)
Švýcarsko, konec 19. století, vnější plášť
s rytinou erbu, bílý číselník s římskými číslicemi
a vteřinovkou, stroj kotvový, 15 kamenů, plášť
rakousko-uherský punc, Au 585/1000, celková
hmotnost 70,85 g, funkční stav
vyvolávací cena: 12 000 CZK (428 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
245 1
Černé hodiny s alabastrovými sloupky
(A black clock with alabaster columns)
Rakousko, polovina 19. století, biedermeierovský
styl, pouzdro černě lakované dřevo, alabastrové
sloupky s bronzovým kováním ve stylu
antických sloupů, vzpěra ve formě liry, nahoře
ozdoba z bronzu a alabastru, býlý číselník
s arabskými číslicemi, kyvadlo mosazné
s ozdobou ve tvaru koní, čtvťový stroj,
nefunkční stav, celková výška hodin 75 cm
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1071 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
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246
Prsten s onyxem a iniciálami
(A ring with onyx and initials)
Čechy, 1. třetina 20. století, plasticky zdobeno, na
onyxu iniciály RS, Au 250/1000, hmotnost 3,1 g
vyvolávací cena: 650 CZK (23 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

249
Stříbrný přívesek
ve tvaru pavouka na pavučině
(A silver pendant
in the shape of spider on a web)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, puncováno
československým puncem, Ag 900/1000, celková
hmotnost 1,6 g
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

252
Československý vojenský kříž
(A Czech military cross)
Čechy, 1919, bronz, na líci český lev, datováno
1918-1919, nápis: V těžkých dobách, rozměr
kříže 3,5x3,5 cm
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

246
247
Přívesek se zeleno modrým kamenem
(A pendant with green blue stone)
Čechy, 2. povina 20. století, plasticky zdobeno
květinovým dekorem, zlaceno, Ag 900/1000,
celková hmotnost 3,1 g
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

249
250
Cestovní budík s mosaznou kostrou
a skleněnými výplněmi
(A travel alarm clock with brass frame
and glass sides)
Francie, značeno Georges Leplat,
Bordeaux, klasický budík
francouzského typu, setrvačka a regulace
nahoře, výška 11 cm, klíček,
nutné seřízení
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

252
253
Řetěz ke kapesním hodinkám
(A chain for a pocket watch)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
zlacená mosaz (double), hmotnost 30,1 g,
vynikající stav
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

247
248
Stříbrný přívesek ve tvaru nůžek
(A silver pendant in the shape of scissor)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, puncováno
československým puncem, funkční malé
nůžtičky, Ag 900/1000, celková hmotnost 4,7 g
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

250
251
Tolar František Josef I.
(Thaler Franz Josef I)
Rakousko, 1859, mincovna M, líc portrét FJI, rub
rakouská orlice, Ag 900/1000, 18,5186 g
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

248

251

253

254 1
Krbové hodiny
s postavou Lafontaina a zvířat
(A fireplace clock
with figure of Lafontaine and animals)
Francie, Paříž, Bonnet a Pottier, datováno 1864,
kvalitní stroj s 14 denním chodem, funkční
stav, pouzdro kombinace bronzu a patinované
kovové kompozice, Lafontaine sedící na židli
se zvířaty z bajky „Liška a čáp“, celková výška
37 cm
vyvolávací cena: 11 000 CZK (392 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

36

255
Stříbrný šatlén ke kapesním hodinkám
vytvořený z mincí
(A silver chain to pocket watch
crafted from coins)
Československo, po roce 1918, zhotoveno
z ruských mincí dovezených legionáři, osazena
jedna 50 kopějka datováno 1914, 2x 20, 3x 15,
3x10 kopějka, datováno z přelomu 19. a 20.
století, Ag 900/1000 a 500/1000, celková
hmotnost 32,2 g
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

258
Pražský groš Václav IV.
(Prague groschen king Vaclav IV)
Ćechy za vlády Václava IV. (1378-1419), čitelný
stav, líc: česká koruna s opisem, rub: český lev,
Ag 623/1000, hmotnost 2,8 g
vyvolávací cena: 650 CZK (23 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

PLATEBNÍ
PAUZA
(PAYMENT BREAK)

DRUHÉ KOLO
(SECOND SESSION)
258

255
256
Stříbrný řetěz ke kapesním hodinkám
zdobený tulou
(A silver chain to pocket watch
decorated with black enamel)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19., RU punc,
Ag 750/1000, hmotnost 12,4 g
vyvolávací cena: 450 CZK (16 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

259
Stříbrné kapesní hodinky Omega
zdobené erbem
(A silver pocket watch Omega
decorated with the coat of arms)
Švýcarsko, počátek 20. století, značený plášť
i stroj, tři pláště, číselník s arabskými číslicemi
a vteřinovkou, Ag 800/1000, hmotnost 67,2 g
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

259
256
257
Stříbrné kapesní klíčové hodinky
zdobené rytinou hradu
(A silver pocket watch with key
decorated with engraving of a castle)
Švýcarsko, 1. polovina 20. století, stroj bohatě
zdobený prořezáváním s dekorem hradu,
cylindrový krok, 6 rubínů, dvouplášťové, vnější
plášť rytý, žlutobílý číselník s římskými číslicemi,
Ag 800/1000, celková hmotnost 68,8 g
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

257

260
Stříbrné kapesní hodinky
s rytinou lva na plášti
(A silver pocket watch
with an engraving of a lion on the cover)
Švýcarsko, Roskopf, 2. polovina 19. století,
stroj systém Roskopf vzadu krytý sklem
(prachovkou), Ag 800/1000, hmotnost 44,6 g
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

260

V. GRAFIKA,
FOTOGRAFIE
A KRESBY
(PRINTS,
PHOTOGRAPHS
AND DRAWINGS)

261
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Před kostelem
(In front of a church)
lept na papíře, 9x9 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor
byl bratrem, Viktora Strettiho, vynikající grafik,
používal techniku barevné akvatinty, rád
zobrazoval Prahu
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

261

37

262
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: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

264
Švabinský, Max (1873-1962)
Dáma se slunečníkem
(A lady with a parasol)
litografie na papíře, 18x12 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno tužkou vpravo
dole, značeno vlevo na desce, datováno 1950,
autor studoval na AVU u profesora Pirnera,
později byl sám profesorem na AVU, malíř
figuralista, ilustrátor, grafik, přispěl k rozvoji
české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

266
Bino, Josef * 1881
Obora Hvězda
(Park Hvězda in Prague)
lept na papíře, 17x16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
autor studoval na akademii v Praze u profesora
Makovského a soukromě u profesora Kalvody,
malíř krajinář, vytvořil mimo jiné 200 grafických
listů Prahy
vyvolávací cena: 700 CZK
(25 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

262
266
264
263
Anonym
Chrpa – stránka z herbáře
(A cornflower – a page of herbarium)
mědirytina na papíře, 31x20 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, list z Mattioliho herbáře
z roku 1562, jeden z prvních tisků v češtině
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

263

265
Sobotka, O.
Sedící foxteriér
(A sitting Fox Terrier)
lept na papíře, 24x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, český malíř 1. poloviny
20. století
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

265

267
Bílek, F.
Vstup do paláce Lucerna
(An entrance to the place Lucerna in
Prague)
barevená litografie, 21x10,5 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, český grafik
2. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

267

38

268
Mason, G.
Tři muži u lesní tůně
(Three man by a pond in forest)
mědirytina na papíře, 30x40 cm, adjustováno
pod sklem v biedermeierovském rámečku,
značeno dole, Anglie, datováno 1746, rytina dle
Gaspara Poussina (1615-1675)
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

272
Wänke, Emil * 1901
Pohled na Karlův Most a Hradčany v zimě
(A view of the Charles Bridge and the
Prague Castle in winter)
barevný lept, 27x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vpravo
značeno na desce, autor studoval na AVU
u profesorů Loukoty, Obrovského a Thieleho, byl
především krajinářem a grafikem
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

274
Anonym
Hořčice černá – stránka z herbáře
(Leucosinapis black – a page of herbarium)
kolorovaná mědirytina na papíře, 29x19 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, list
z Mattioliho herbáře z roku 1562, jeden
z prvních tisků v češtině
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

268
269
Haun, August (1815-1894)
Pohled na Jindřichův Hradec
(A view of the town Jindřichův Hradec)
litografie na papíře, 19x26 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno vpravo
dole na desce, dole popis, zhotovil W. Korn
v Berlíně, A. Haun se narodil v Berlíně, byl
uznávaným malířem a grafikem, proslul mimo
jiné jako autor litografií českých hradů a měst
vytvořených podle maleb Františka Kaliwody
a Eduarda Herolda
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

274
272
273
Anonym
Šest obrázků s výjevy ze Starého zákona
(Six pictures with scenes of the Old
Testament)
barevné fotografie, všechny 18x39 cm,
rámováno pod sklem, popis dole uprostřed,
Francie 2. polovina 19. století
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

269
270 1
Haun, August (1815-1894)
Pohled na hrad Bezděz
(A view of the casle Bezděz)
kolorovaná litografie na papíře, 20x27 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno
vpravo dole na desce, dole popis, zhotovil
W. Korn v Berlíně, A. Haun se narodil v Berlíně,
byl uznávaným malířem a grafikem, proslul
mimo jiné jako autor litografií českých hradů
a měst vytvořených podle maleb Františka
Kaliwody a Eduarda Herolda
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
271 1
Anonym
Bazalka velká – stránka z herbáře
(Basil large – a page of herbarium)
kolorovaná mědirytina na papíře, 29x19 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, list
z Mattioliho herbáře z roku 1562, jeden
z prvních tisků v češtině
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

275
Anonym
Netřesk - stránka z herbáře
(Houseleek – a page of herbarium)
kolorovaná mědirytina na papíře, 29x19
cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
list z Mattioliho herbáře z roku 1562, jeden
z prvních tisků v češtině
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

273a

273b

275
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276
Souček, Václav (1887-1941)
Dvorek na Starém Městě v Praze
(A yard in the Old Town in Prague)
barevný lept na papíře, 15x22 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor byl malíř a známý grafik v Praze
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

279
Tichý, Josef (1914-1993)
Portrét dívky s culíky
(A portrait of a female with pigtails)
černobílá fotografie, 30x40 cm, rámováno
pod sklem, vzadu popis název „Eliška“, místo
zhotovení Teplice, uznávaný brněnský fotograf,
který získal mnoho českých i zahraničních
ocenění
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 25000 CZK

282
Jiřincová, Ludmila (1912-1994)
Dvě dívky s loutnou
(Two females with a lute)
litografie, 41x32 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostřed,
datováno 1956, autorka studovala na AVU
u profesora T. F. Šimona, jedna z nejznámnějších
českých grafiček
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

279

276

280
Anonym
Atentát na vévodu z Nasau provedený
Baltazarem Seracem v Delftách
10. června 1584
(Assassination of the Duke of Nasau
conducted Baltazar Serac in Delft
June 10, 1584)
mědirytina na papíře, 30x38 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, popis v rytině, Holandsko,
konec 16. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

277
Souček, Václav (1887-1941)
Pohled na Hradčany z Petřína
(A view of the Prague Castle
from the hill Petřín)
barevný lept na papíře, 19x24 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor byl
malíř a známý grafik v Praze
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

280

282
283
Anonym
Pohled na chrám v Jeruzalémě
(A view of a temple in Jerusalem)
barevná litografie, 55x78 cm, rámováno pod
sklem, značeno vpravo dole na desce, popis dole
uprostřed, rakouský malíř 2. poloviny 19. století
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

283

281
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: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

284
Both, Jan (1615-1652)
Mužský akt zezadu
(A male nude from behind)
mědirytina, 16x21 cm, rámováno pod sklem,
značeno na desce vpravo dole, datováno 1792,
zhotoveno z desky po smrti autora, Both patřil
mezi význačné holandské barokní malíře grafiky
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

281

284

277
278 1
Haun, August (1815-1894)
Pohled na klášter ve Vyšším Brodě
(A view of the monastery in Vyšší Brod)
kolorovaná litografie na papíře, 20x27 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno
vpravo dole na desce, dole popis, zhotovil
W. Korn v Berlíně, A. Haun se narodil v Berlíně,
byl uznávaným malířem a grafikem, proslul
mimo jiné jako autor litografií českých hradů
a měst vytvořených podle maleb Františka
Kaliwody a Eduarda Herolda
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

40

285
Toman, Karel * 1888
Nahá žena sedící na posteli
(A naked female sitting on a bed)
barevný lept na papíře, 19x12 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1924, moravský malíř a grafik
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

288
Anonym
Vojsko vévody Parmského před Paříží
(Duke of Parma‘s army infront of Paris)
mědirytina na papíře, 31x38 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, popis v rytině, Holandsko,
konec 16. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

291
Anonym
Rodinná fotografie
(A family photo)
černobílá fotografie, 8x11 cm, rámováno pod
sklem v secesním rámu, paspartováno, Čechy,
počátek 20. století
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

291
288
285
286
Wänke, Emil * 1901
Vyšehrad od Vltavy
(The Vyšehrad castle from the river Vltava)
barevný lept, 27x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo
značeno na desce a popis, autor studoval na AVU
u profesorů Loukoty, Obrovského a Thieleho, byl
především krajinářem a grafikem
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

289
Anonym
Atentát na Albrechta z Valdštejna
(Assassination Albrecht from Waldstein)
ocelorytina, 16x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, Německo, 2. polovina 19. století
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

292
Rambousek, Jan * 1895
Karlův most z Kampy
(A Charles Bridge from the island Kampa)
dřevoryt na papíře, 30x40 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1961, vlevo dole popis: Kampa v zimě, žák
pražské AVU u profesorů Preislera, Nechleby
a Švabinského, ve studiu grafiky pokračoval
v Paříži, vynikající grafik
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

289

286
287
Anonym
Vchod do domu s lucernou
(An entrance to the house with a latern)
litografie na hedvábí, 23x16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno dole nečitelně,
Rakousko, 2. polovina 19. století
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

287

290
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: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

290

292
293
Röhling, Vladislav (1848-1949)
Pohled na Hradčany ze Smetanova nábřeží
(A view of the Prague Castle
from the Smetana embankment)
barevný lept, 35x33 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole
na desce, autor studoval na AVU u profesora
Ženíška, byl význačným grafikem, rád zobrazoval
starou Prahu
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

293

41

294
Anonym
Dvě fotografie s důstojníky
(Two photos with military officers)
černobílé fotografie, 21x11 cm, datováno 1907
a 1929, Rakousko-Uhersko a Československo,
práce ateliérů Langhans a Wildt
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR)
odhad: 80 až 100 CZK

298
Čermák, Jaroslav (1830-1878)
Ženy zajaté Turky
(Women captured by Turks)
černobílá litografie, 38x60 cm, rámováno pod
sklem, značeno vpravo dole na desce, datováno
1868, popis dole: Kořist válečná (Bašibozuci
odvádějí zajaté Hercegovky), Umělecká beseda
svým členům v roce 1880, zhotovil Goupil
v Paříži, Čermák studoval na AVU u profesora
Rubena, později na akademii v Antverpách, byl
malířem historických výjevů, hodně cestoval,
zemřel v Paříži
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

302
Čermák, Jaroslav (1830-1878)
Lidé v troskách vesnice
(People in ruins of a village)
černobílá litografie, 38x60 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole na desce, popis dole:
Hercegovina roku 1877, Původní obraz Jaroslava
Čermáka čestného člena Umělecké besedy,
Umělecká beseda svým členům v roce 1879,
zhotovil Goupil v Paříži, Čermák studoval na
AVU u profesora Rubena, později na akademii
v Antverpách, byl malířem historických výjevů,
hodně cestoval, zemřel v Paříži
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

294

295 1
Postl, Karel (Carl) (1774-1818)
Pohled na město Český Krumlov
(A view of the town Český Krumlov)
kolorovaná mědirytina na papíře, 34x46 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole, rytec
Lorenz Janscha (1749-1812), zhotoveno ve
Vídni, text ve francouzštině a němčině, Postl
studoval na vídeňské akademii, byl vynikajícím
krajinářem a rytcem
vyvolávací cena: 4200 CZK (150 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
296 1
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Vůz tažený koňmi
(A wagon pulled by horses)
barevná litografie na papíře, 36x53 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, vlevo
dole pořadí z desky 23/100, autor se narodil
v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik, rád
zobrazoval skromné vesnické výjevy, které
poznal ve svém mládí
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

298

299 1
Anonym
Šest japonských dřevořezů s obálkou
s vyobrazením ptáka v kleci
(Six Japanese woodcut prints with
envelope with a picture of a bird in a cage)
barevné dřevořezy, 17,5x23 cm, datováno,
značený autor, Japonsko, 90. léta 19. století
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
300
Anonym
Šest japonských dřevořezů s obálkou
s vyobrazením letících ptáků
(Six Japanese woodcut prints with an
envelope with a picture of flying birds)
barevné dřevořezy, 17,5x23 cm, datováno,
značený autor, Japonsko, 90. léta 19. století
vyvolávací cena: 6000 CZK
(214 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

297
Stretti, Viktor (1878-1957)
Bruslení pod Karlovým mostem
(Skating under the Charles Bridge)
litografie na papíře, 39x31 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1951,
autor studoval na pražké AVU u profesora
Františka Ženíška a dále na mnichovské
akademii, malíř a vynikající grafik z významné
umělecké rodiny
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

303

300

297

302
303
Větrovský, Josef (1897-1944)
Klečící nahá dívka
(A kneeling nude female)
černobílá fotografie z originální desky,
29x22 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou vpravo dole, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty
vyvolávací cena: 1800 CZK (65 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

301 1
Anonym
Devět japonských dřevořezů
s obálkou s vyobrazením červených listů
a bílých květů
(Nine Japanese woodcut prints
with an envelope with a picture
of red leaves and white flowers)
barevné dřevořezy, 17,5 cm x 22 cm, datováno,
značený autor, Japonsko, 90. léta 19. století
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

304
Větrovský, Josef (1897-1944)
Kruhy a stíny
(Circles and shadows)
černobílá fotografie z originální desky,
23x28 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou vpravo dole, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

304

42

305
Větrovský, Josef (1897-1944)
Sedící nahá dívka s kubistickou miskou
(A sitting nude female with cubist bowl)
černobílá fotografie z originální desky,
22x32 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou vpravo dole, autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

305
306
Drtikol, František (1881-1961)
Dívka s kruhem
(A girl with a circle)
černobílá fotografie z originální desky,
33x24 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vpravo dole tlačenou značkou,
autor byl fotograf a malíř, učil se v ateliérech
v Německu, fotografií se zabýval zejména
do roku 1935, ovlivněn art decem
a expresionismem, rád zobrazoval erotické
náměty kombinované s geometrickými tvary
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

308
Anonym
Dvanáct poštovních pohledů
s vyobrazením horských krajin
(Twelve postcards depicting
mountain landscapes)
litografie a ofset, rozměr 9x14 cm, Rakousko
a Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, takzvané
dlouhé adresy, text dopisů psaný vpředu
v obrázku, vzadu jen adresa, dobové známky
vyvolávací cena: 150 CZK (5 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK

311
Anonym
Růže – stránka z herbáře
(A rose – a page of herbarium)
mědirytina na papíře, 31x20 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, list z Mattioliho herbáře
z roku 1562, jeden z prvních tisků v češtině
vyvolávací cena: 1200 CZK (42 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

308
309 1
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Ulice v Paříži
(A street in Paris)
barevná litografie, 33x36 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, popis vlevo dole,
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: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

310
Švabinský, Max (1873-1962)
Žena na mraku zalévající krajinu
(A female on a cloud watering a landscape)
mědirytina na papíře, 7x6 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno tužkou vpravo
dole, autor studoval na AVU u profesora Pirnera,
později byl sám profesorem na AVU, malíř
figuralista, ilustrátor, grafik, přispěl k rozvoji
české grafiky, celý život byl na uměleckém
výsluní
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

311
312
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: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

312
313
Anonym
Dvě dámy s dětmi
(Two ladies with children)
barevná litografie, 32x23 cm, rámováno pod
sklem, Francie, polovina 19. století
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

306

307 1
Macková, Anna (1887-1969)
Slovenská vesnička
(A village in Slovakia)
barevný dřevořez na papíře, 12x19 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole, značeno vpravo dole na desce, autorka
studovala na umělecko průmyslové škole, velmi
se sblížila s Josefem Váchalem (1884-1969)
a vytvářela barevné dřevořezy v jeho stylu,
Váchal zemřel jen pět dní po smrti své družky
vyvolávací cena: 1500 CZK (53 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

310

313

43

314
Anonym
Hruška – stránka z herbáře
(A pear – a page of herbarium)
mědirytina na papíře, 31x20 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, list z Mattioliho herbáře
z roku 1562, jeden z prvních tisků v češtině
vyvolávací cena: 1200 CZK (42 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

VI. MALBA
(PAINTINGS)
317
Moravec
Žena s dítětem krmící slepici a kuřátka
(A woman with a child feeding a hen
and chickens)
olej na kartonu, 20x18 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
český malíř přelomu 19. a 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

320
Wierer, Alois (1878-1945)
Vandrovníci
(Wanderers)
olej na plátně, 74x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor pocházel z pražské německé
rodiny, studoval na pražské AVU u profesora
Thieleho, maloval především žánrové výjevy,
jeho oblíbeným obdobím byl biedermeier, jako
pražský Němec byl deportován v roce 1945 do
sběrného tábora, kde zemřel
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1607 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

320

314

315 1
Anonym
Osm japonských dřevořezů s obálkou
s vyobrazením růžových květů
(Eight Japanese woodcut prints with an
envelope with a picture of rose flowers)
barevné dřevořezy, 17,5x23 cm, datováno,
značený autor, Japonsko, 90. léta 19. století
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
316
Anonym
Sedm japonských dřevořezů s obálkou
s vyobrazením třech vrabců
(Seven Japanese woodcut prints with an
envelope with a picture of three sparrows)
barevné dřevořezy, 22x17,5 cm, datováno,
značený autor, Japonsko, 90. léta 19. století
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

316

317

318 1
Kubíček, Jánuš (1921-1993)
Kosatce na zahradě
(Irises in a garden)
olej na plátně, 74x64 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor pocházel ze známé umělecké
rodiny, malířství studoval v Brně, člen svazu
Československých výtvarných umělců, věnuje se
především abstraktní malbě
vyvolávací cena: 13 000 CZK (464 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
319
Klusicz
Dělostřelci
(Gunners)
akvarel na papíře, 27x18 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole datováno 1912,
polský malíř přelomu 19. a 20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

319

321
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: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

321
322
Schlosser, Robert (1880-1943)
Milenci v parku
(Lovers in a park)
černobílý kvaš na papíře, 50x34 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo nahoře, datováno
1909, autor studoval na pražské UMPRUM
u profesorů Schikanedera a Preislera, malíř
a vynikající ilustrátor, maloval zejména žánrové
výjevy
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

322

44

323 1
Piaubert, Jean (1900-2002)
Pláž v Bretani
(A beach in Brittany)
olej na dřevě, 25x35 cm, rámováno v tenkém
rámu, signováno vpravo dole, vzadu štítek
s popisem z výstavy Galerie des beaux-arts,
Bordeaux, 10.7.-1.4. 1972, francouzský malíř
prodávaný na zahraničních aukcích
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

328
Anonym
Pohled na vesničku pod horami
(A view of a village under mountains)
olej na kartonu, 49x64 cm, rámováno
v dekorativním rámu, český malíř přelomu
19. a 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

331
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Blatouchy
(Buttercups)
akvarel na papíře, 30x42 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 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: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

324
Knotek, Václav (Juhans) * 1891
Břízy u cesty
(Birch trees by the roadside)
olej na plátně, 67x94 cm, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU u profesora Nechleby, byl
především krajinářem
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

328

324

325 1
Boehm, Eduard (1830-1890)
Říčka mezi stromy s rybářem
(A stream between trees with a fisherman)
olej na dřevě, 13x26 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, rakouský romantický malíř
prodávaný na zahraničních aukcích
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
326 1
Feikl, Stanislav (1883-1933)
Pohled na zasněženou Prahu
(A view on snowy Prague)
olej na kartonu, 48x64 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU
u profesora Nechleby, byl velmi uznávaný už
za svého života, maloval nejen starou Prahu, ale
i například ženské akty
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
327
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Pražský hrad
(A view of the Prague Castle)
akvarel na papíře, 31x22 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval na
vídeňské akademii, byl především krajinářem,
rád zobrazoval Prahu
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

327

329
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Tančící ženy v krojích
(Dancing women in national costumes)
akvarel na papíře, 32x47 cm, rámováno pod
sklem, 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: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

329
330
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Kaktus v městečku na jihu Francie
(A cactus in a small town
in the south of France)
akvarel na papíře, 31x47 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1936
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: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

330

331

332 1
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: 17 000 CZK (607 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

333 1
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pivoňky
(Peonies)
kvaš na papíře, 48x36 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
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: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

334 1
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny s velkými fialovými květy
(Flowers with large purple flowers)
kvaš na papíře, 46x35 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 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: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

45

335 1
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 (286 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

336 1
Myslivec, František (1890-1965)
Sedící dáma se slunečníkem
v krajině
(A seated lady with a parasol in
a landscape)
tempera na kartonu, 28x46 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1933,
autor studoval na UMPRUM v Praze u profesora
Preislera a na AVU u profesora Pirnera, osvojil si
impresionistický styl, brněnský malíř
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

337
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny s malými fialovými květy
(Flowers with small purple flowers)
kvaš na papíře, 46x35 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 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: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

337

338 1
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pole s loukami na podzim
(A fields and meadows in autumn)
olej na plátně, 46x66 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, 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: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

339
Šulc, Viktorin (1870-1946)
Karlova ulice v Praze
(Charles street in Prague)
akvarel na papíře, 36x25m, 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 (79 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

339

340 1
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: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
341 1
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: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
342
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Sedící dívka v šatech
(A sitting female in a dress)
olej na plátně, 74x50 cm, rámováno, 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: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

342

343
Mezerová–Winterová, Julie (1893-1980)
Tanečníci
(Dancers)
perokresba kolorovaná akvarelem, 38x54 cm,
rámováno pod sklem, 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: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

343
344 1
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 (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

345
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Trubač
(Trumpeter)
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: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

345

46

346
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: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

349
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 (107 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

351
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Hlava antické ženy
(A head of an ancient woman)
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: 55000 CZK (196 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

346
347
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: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

347
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 (107 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

348

349
350
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: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

351

352 1
Jelínek, František A. * 1890
Pohled na Malostranské náměstí
(A view of the Malostranské square
in Prague)
akvarel na papíře, 29x20 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
AVU u profesorů Bukovace a Schwaigra, byl
především figuralistou, ale maloval též starou
Prahu
vyvolávací cena: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
353 1
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-1983)
Zátiší s kartami a dýmkou
(A still life with cards and a pipe)
olej na kartonu, 25x75 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu štítek s popisem a názvem
obrazu: „Karty a dýmka“, autor studoval na
pražské AVU u profesorů Preislera a Nechleby,
zpočátku vytvářel zátiší v klasickém stylu,
později díky pobytu ve Francii ovlivněn
moderní francouzskou malbou, vytvářel zejména
zátiší a ženské figury
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

350

354 1
Anonym
Býk a kozy
(A bull and goats)
olej na plátně, 22x29 cm, rámováno v masivním
rámu, Čechy 2. polovina 19. století, malováno ve
stylu holandských mistrů
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

47

355
Anonym
Louka se snopy
(A meadow with sheaves)
olej na plátně, 65x95 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, český krajinář 1. třetiny
20. století
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

358
Jüsternitz, Sigis (Zikmund)
Dva portréty muž a žena
(Two portraits a man and a woman)
olej na plátně, oba rozměr 58x47 cm, rámováno,
značeno vpravo dole razítkem, akademcký malíř
z německého Slezska, 2. poloviny 19. století
vyvolávací cena: 19 000 CZK (678 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

361 1
Stein, Václav (1917-1944)
Pohled 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: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

355

356
Šaroun, Ilja * 1907
Chalupa se stromy pod horami
(A cottage with trees under mountains)
olej na kartonu, 50x64 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1934, český
krajinář
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

360
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Rybářské loďky v přístavu
(Small fishermen boats in a port)
akvarel na papíře, 31x47 cm, rámováno pod
sklem, 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: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

358a

362 1
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Tři dívky v šatech
(Three females in dresses)
olej na plátně, 61x86 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, 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: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

356
358b
357
Scholer
Zátiší s dýmkou a lahví
(A still life with a pipe and a bottle)
tempera na kartonu, 18x24 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, český malíř
2. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

357

359
Passerová, Marie * 1903
Stromy na okraji lesa
(Trees on the the edge of a forest)
olej na dřevě, 9,5x11,5 cm, rámováno, signováno
vlevo dole pod rámem, česká ilustrátorka
a krajinářka
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

359

363 1
Calisch, Marius (1819-1870)
Dívka před zrcadlem
(A female in front of a mirror)
olej na plátně, 33x26 cm, rámováno, značeno
vzadu, holandský malíř dražený v zahraničních
aukcích
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

364 1
Laube, Karel * 1888
Pasáček krav u vesnice
(A cowherd boy near a village)
olej na plátně, 37x43 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, mírně poškozeno, autor
studoval na UMPRUM v Praze u profesora
Dítěte, byl především krajinářem, ale často
zobrazoval i žánrové výjevy
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

48

365
Kořínek, Jaroslav * 1905
Pohled na Hradčany z Karlova Mostu
(A view of the Prague castle
from the Charles Bridge)
olej na plátně, 29x37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na UMPRUM v Praze,
vystavoval v Malostranské Besedě
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

369 1
Loukota, Josef (1879-1967)
Nahá dívka sedící mezi stromy
(A nude female sitting betweed trees)
olej na plátně, 79x59 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1913, obraz se secesními
prvky, autor studoval na AVU u profesorů
Brožíka a Schwaigra, byl jedním z nejlepších
figuralistů své doby, profesorem na AVU
vyvolávací cena: 125 000 CZK (4464 EUR)
odhad: 140 0000 až 180 000 CZK
370 1
Anonym
Dívka se zrcátkem
(A female with a small mirror)
tempera na papíře, kulatý tvar, průměr 25 cm,
rámováno pod sklem, Čechy, přelom 19. a 20.
století, vzadu razítko prodejce z počátku
20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

374
Holý, Miloslav (1897-1974)
Růže ve džbánu
(Roses in a jug)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 60x40 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1948, značeno štítkem vzadu, dar
ministrovi obrany Alexeji Čepičkovi (19101990), M. Holý studoval na AVU u profesorů
Preislera, Bukovace a Švabinského, v letech
1950-1954 byl rektorem AVU
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

365
366 1
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Portrét zrzavé dámy
(A portrait of a red lady)
pastel na papíře, 67x49 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 (107 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
367 1
Rada, Vilém Emil * 1901
Zátiší s růžemi
(A still life with roses)
olej na plátně, 95x65 cm, rámováno, signováo
vpravo dole, datováno 1934, český krajinář
a grafik
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

371 1
Porš, Gustav * 1888
Most v Písku
(A bridge in the town Písek)
kvaš na papíře, 22x13 cm, signováno vpravo
dole, rámováno pod sklem, autor studoval na
AVU v Praze u profesorů Preislera a Bukovace,
Porš byl vynikajícím krajinářem a grafikem
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

372
Šimůnek, Karel (1869-1942)
Kolombína a Pierrot
(Columbine and Pierrot)
kvaš na papíře, 36x24 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1912
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

368
Smith, William Thomas (1862-1947)
– připsáno
Plachetnice na moři
(Sailboats on the sea)
olej na plátně, 49x69 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole
anglický malíř moří, kvalitní pastózní malba,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

372

368

373
Sábová, Júlia
Plachetnice na moři
(A sailboat at sea)
olej na kartonu, 25x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, československá malířka 1. poloviny
20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

374

375 1
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Chalupa se zbytky sněhu
(A cottage with traces of snow)
olej na plátně, 24x32 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
autor studoval u Al. Kalvody, krajinář ovlivněný
Mařákovci, tři roky žil ve Francii, jeho obrazy
byly vystaveny na prestižních pařížských
salonech, reprodukovány ve francouzských
uměleckých časopisech
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

376 1
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 (107 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

49

377 1
Anonym
Miniatura s portrétem mladého šlechtice
(A miniature with a portrait of a young
nobleman)
kvaš na slonovině, ovál 6,5x5,5 cm, rámováno
pod sklem, rámeček z ořechového dřeva
vykládaný kostí, Německo, konec 19. století, tak
zvaná drážďanská miniatura, vyobrazení „Orlíka“
(1811-1832), syna Napoleona I. a císařovny
Marie Louisy
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

383
Bílek, Alois (1887-1961)
Kosatce ve váze
(Irises in a vase)
tempera na kartonu, 62x44 cm, rámováno pod
sklem, signováno dole uprostřed, autor narozený
ve Slupech u Tábora, studoval na AVU u profesora
Pirnera, monoho let žil ve Francii a vystavoval na
místních salonech, uvedené dílo pravděpodobně
z konce jeho života z poloviny 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

385
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Katedrála v Augouleme
(The cathedral in Augouleme)
akvarel na papíře, 36x32 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1936, 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: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

378 1
Anonym
Romantická krajina
s antickými ruinami a jezerem
(A romantic landscape
with ancient ruins and a lake)
olej na plátně, 39x49cm, rámováno,
severoitalský malíř kolem poloviny 19. století
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

385

379 1
Anonym
Jezero Königsee v Alpách
(The lake Königsee in Alpes)
olej na plátně, 60x79 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

383
380 1
Nejedlý, Otakar (1883-1957)
Moře s kameny
(Sea with stones)
olej na plátně, 64x100 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, značeno štítkem na rámu,
studoval u profesora Ferdinanda Engelmüllera
a u Antonína Slavíčka, studijní pobyty v Itálii,
Indii a na Cejlonu, byl krajinářem, profesor na
AVU v Praze
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1429 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

381 1
Brož, Josef (Joža) * 1904
Pohled na Hradčany
(A view of the Prague Castle)
olej na plátně, 50x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno květen 1945, autor se
narodil ve Valašském Meziříčí, studoval na
UMPRUM v Praze a v Paříži u profesora Kupky,
rád zobrazoval starou Prahu
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

382 1
Homolka, Jaroslav * 1936
Pohled na chrám Svatého Mikuláše
(A view of the Church of St. Nicholas)
olej na plátně, 98x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, malíř krajinář a grafik
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

386
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 (71 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

386
384
Burešová, Charlotta (1904-1983)
Jiřiny ve váze
(Dahlias flowers in a vase)
olej na plátně, 38x46 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1964, autorka
studovala na pražské AVU, kvůli židvskému
původu vězněna v Terezíně, malovala především
zátiší a portréty
vyvolávací cena: 2500 CZK (90 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

384

387
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Tančící pár
(A dancing couple)
akvarel na papíře, 55x38 cm, rámováno pod
sklem, 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: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

387

50

388 1
Anonym
Miniatura - šlechtična v klobouku
(A miniature – a lady in hat)
kvaš na slonovině, kulatý tvar, průměr 4,5 cm,
rámováno pod sklem v kovovém rámečku,
Francie, 2. polovina 19. století druhorokokový
styl
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

389 1
Gerard, M.
Miniatura – dáma s odhalenými rameny
(A miniature – a lady with bare shoulders)
kvaš na slonovině, ovál 8,5x6,5 cm, rámováno
v kostěném rámečku, tak zvaný drážďanský styl,
Sasko, 2. polovina 19. století
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

390 1
Anonym
Romantická krajina s Alpami
(A romantic landscape with Alps)
olej na plátně, 62x94 cm, rámováno, rakouský
malíř poloviny 19. století, kvalitní provedení
vyvolávací cena: 59 000 CZK (2107 EUR)
odhad: 65 000 až 80 000 CZK

394
Anonym
Potok v lese
(A stream in a forest)
olej na plátně, 57x74 cm, rámováno, značno
vlevo dole iniciálami, český krajinář 1. poloviny
20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

394

395
Říhák, Jaroslav
Chalupy mezi poli
(Cottages between fields)
pastel na papíře, 40x54 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1943, český
krajinář 1. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

391 1
Anonym
Portrét mnicha
(A portrait of a monk)
olej na plátně, 25x20 cm, rámováno, český malíř
2. poloviny 19. století, mírně poškozeno
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

395
392 1
Bakla, Emanuel (1878-1943)
Pohled na Hradčany od Vltavy
(A view of Prague Castle
from the river Vltava)
olej na malířském kartonu, 48x68 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Pirnera a Brožíka,
byl především krajinářem, rád zobrazoval starou
Prahu
vyvolávací cena: 5900 CZK (211 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

393 1
Bakla, Emanuel (1878-1943)
Louka s břízou
(A meadow with a birch)
olej na malířském kartonu, 37x47 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Pirnera a Brožíka, byl
především krajinářem, rád zobrazoval starou Prahu
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

397
Havlena, Č.
Ulička v Českých Budějovicích
(A street in the town České Budějovice)
akvarel na papíře, 42x29 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole,
datováno 1942, český krajinář 1. poloviny
20. století
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

396
Jirásek, P.
Městečko u řeky
(A town by a river)
pastel na papíře, 32x47 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1905,
český krajinář přelomu 19. a 20. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

396

397

398 1
Klouda, Hynek (1930-2010)
Bílé sloupy v moři
(White columns in sea)
olej na plátně, 49x89 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoře, datováno 1973, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restauroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století
vyvolávací cena: 8000 CZK (318 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
399 1
Klouda, Hynek (1930-2010)
Kojící matka
(A nursing mother)
olej na plátně, 49x35 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoře, datováno 1981, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restauroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
400 1
Klouda, Hynek (1930-2010)
Milenci s dítětem
(Lovers with a child)
olej na plátně, 79x73 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1963, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restauroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

51

401 1
Klouda, Hynek (1930-2010)
Kostel v Chorvatsku
(A church in Croatia)
olej na sololitu, 48x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1971, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restauroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

402
Klouda, Hynek (1930-2010)
Portrét ženy
(A portrait of a woman)
olej na plátně, 55x56 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1986, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restauroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

405 1
Pek, Samuel
Půlpostava dívky s hrozny vína
(Half figure of a female with grapes)
olej na plátně, 76x55 cm, rámováno, signováno
dole uprostřed, datováno 1873, mírně
restaurováno, rakouský malíř 2. poloviny
19. století
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

406 1
Panuška, Jaroslav (1872-1958)
Vodní hladina s rákosím
(Water surface with reeds )
tempera na kartonu, 49x65 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU u profesorů Pirnera a Mařáka,Panuška
byl především krajinářem, ale rád zobrazoval
romantická témata například hrady nebo
pohádkové bytosti
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2321 EUR)
odhad: 65 000 až 80 000 CZK

407
Koníček, Oldřich (1886-1932)
Zátiší s buchtami
(A still life with cakes)
olej na kartonu, 36x46 cm, rámováno
v nepůvodní rámu, podloženo sololitem,
signováno vpravo dole, autor studoval na
pražské AVU u profesora Ottenfelda, studijní
pobyt v Paříži ovlivněn francouzskou modernou
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

410 1
Písecký (Liška), Josef * 1878
Krajina se zelenými loukami a stromy
(A landscape with green meadows
and trees)
olej na kartonu, 49x60 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1914, autor studoval
malířství u profesora Quasta, byl především
krajinářem, rád zobrazoval moře, oblíbený autor
v období I. republiky
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

411
Vondrášek, Václav * 1916
Pohled na Hradčany s Karlovým mostem
(A view of the Prague Castle
with the Charles Bridge)
olej na plátně, 39x49 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, malíř a architekt, studoval na ČVUT
v Praze
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

411
412 1
Skramlík, Jan rytíř (1860-1936)
Sedící muž v klobouku s dýmkou
(A sitting man with a hat and a pipe)
olej na dřevě, 32x23 cm, rámováno,
signováno vpravo nahoře, autor pocházel
z bohaté pražské rodiny, studoval v Mnichově
a později v Paříži u V. Brožíka, maloval především
figurální výjevy
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

407

403 1
Nefkens, Martinus Jacobus (1865-1941)
Vesnická cesta s lidmi
(A village road with people)
olej na dřevě, 15x20 cm, rámováno
v dekorativním rámu, značeno na štítku,
holandský krajinář
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

408 1
Procháska, František * 1879
Květiny v zahradě
(Flowers in a garden)
olej na plátně, 43x51 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, obraz s výrazně
secesními prvky, autor byl všestraně umělecky
nadaný, také hudební skladatel, malbu studoval
u profesora Bubeníčka, byl především
krajinářem
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

404 1
Anonym
Krávy s honákem
(Cows with cowboy)
olej na plátně, 76x99 cm, rámováno, RakouskoUhersko, 2. polovina 19. století, romantický styl,
pravděpodobně maďarský malíř
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1607 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

409 1
Rousek, H.
Zátiší s ovocem a džbánem
(A still life with fruits and a jug)
olej na plátně, 51x94 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1913, český malíř
přelomu 19. a 20. století
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

402

413
Anonym
Krajina s polem loukami a stromy
(A landscape with fields, meadows and
trees)
tempera na kartonu, 18x27 cm, rámováno pod
sklem v dekorativním secesním rámečku, český
krajinář 1. čtvrtiny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

413

52

414 1
Liebscher, Karel (1851-1906)
Pohled na městečko s věžemi a hradbami
(A view of the town with towers and
fortification)
kvaš na kartonu, 15x22 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, bratr Adolfa
Liebschera, studoval na pražské polytechnice,
větnoval se především krajinomalbě, zobrazoval
zejména česká města
vyvolávací cena: 12 500 CZK (446 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

417 1
Harlas, František X. * 1865
Historický automobil před domy v noci
(A historic car in front of houses at night)
olej na dřevě, 29x19 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vpravo popis Calliano 1916, autor
studoval na pražském UMPRUM škole, maloval
drobné krajiny ve stylu Piepenhagena, studijní
cesty po Itálii, byl vynikajícím znalcem umění,
později ředitelem městského muzea v Praze
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

415
Petters, Josef (1881-1915)
Muž a žena s prodavačkou jablek
(A man and a lady
with saleswoman apples)
kvaš na papíře, 89x56 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1903,
autor studoval na UMPRUM v Praze a potom
na akademii v Mnichově, byl figuralistou
a ilustrátorem v Maroldově stylu, žil v Paříži
a později v Mnichově, kde po Maroldovi
ilustroval časopis „Fliegende Blätter“
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK

418 1
Liebscher, Karel (1851-1906)
Ženy na louce s pohledem na město
(Women on a meadow
with the view of a town)
olej na dřevě, 21x30 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na akademii ve
Vídni, kde obdržel zlatou Fügerovu medaily, byl
vynikajícím krajinářem a ilustrátorem, zobrazil
originálním způsobem mnoho českých hradů
a měst, jeho bratrem byl malíř Adolf Liebscher
vyvolávací cena: 17 000 CZK (607 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
419
Nosková, M.
Chaloupka v zimě
(A small cottage in winter)
kolorovaná perokresba, 14x16 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vlevo dole,
česká malířka 1. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

416

421
422 1
Šimůnek, Karel (1869-1942)
Portrét dámy v klobouku
(A portrait of a lady in a hat)
akvarel na papíře, 64x46 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1906, mírně poškozeno, autor
byl žákem pražské AVU u Brožíka a Pirnera,
scénárista ND, vynikající akvarelista Maroldova
typu
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
423 1
Šnobl, Jaroslav * 1884
Pohled na domovní dvůr
(A view of the yard of a house)
akvarel na papíře, 41x31 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1907,
autor studoval na pražské AVU u profesora
Ženíška
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

415
416
Šimůnek, Karel (1869-1942)
Stojící tanečnice v županu
(A standing dancer in a bathrobe)
kresba kolorovaná akvarelem na papíře,
21,5x7,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno, autor studoval na
pražské AVU u profesorů Pirnera a Brožíka, byl
především vynikajícím kreslířem a ilustrátorem
Maroldova typu
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

421
Anonym
Louka pod horami s vlkem
(A meadow under mountains with wolf)
tempera na papíře, 13x18 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, datováno vzadu 1904,
český malíř 2. poloviny 19. století, malováno
v duchu romantismu
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

419
420
Anonym
Louka se stromy a letícími ptáky
(A meadow with trees and flying birds)
tempera na papíře, 13x18 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, datováno vzadu 1904,
český malíř 2. poloviny 19. století, malováno
v duchu romantismu
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

420

424 1
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Městečno v jižní Francii
(A town in the south of France)
akvarel na papíře, 30x47 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1936,
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: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
425 1
Gautier, J.
Chalupa v Alpách se ženou a krávami
(A cottage in Alps with a woman and cows)
olej na kartonu, 10x26 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, francouzský romantický malíř
2. poloviny 19. století
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
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426 1
Anonym
Zámeček s krávami a ovcemi
(A mansion with cows and sheep)
černobílý akvarel, 29x39 cm, rámováno pod
sklem, anglický malíř druhé poloviny 19. století
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
427 1
Toňátko-Boubín, Antonín* 1903
Chalupa u rybníčku
(A cottage by a pond)
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na ukrajinské
akademii v Praze a soukromě u Aloise Kalvody,
byl především krajinářem
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

VII. PLASTIKY,
SKULPTURY
(SCULPTURES,
FIGURES)
430
Anonym
Stojící čínský mudrc
(A standing Chinese sage)
řezba z orientálního dřeva, výška 18 cm, postava
z čínské mytologie, 20.-30. léta 20. století
vyvolávací cena: 900 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

428
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, malířství studoval ve
Vídni a v Mnichově
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

432
Štursa, Jan (1880-1925)
Klečící dívka
(A kneeling female)
patinovaná keramika, výška 29 cm, signováno
ve hmotě, autor studoval na kamenické
škole v Hořicích, později na AVU u profesora
Myslbeka, 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: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

432
433
Anonym
Slon z tygřího oka
(An elephant of tiger eye stone)
řezba v polodrahokamu, hmotnost 9,3 g, Indie,
2. polovina 20. století
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
434
Anonym
Plaketa s vyobrazením muže s konví
(Plaque depicting a man
with a watering can)
cínová plaketa na dřevěné podložce, rozměr
plakety 12x3,5 cm, nápis: „Svému příznivci
spolek Mánes.“, Čechy, počátek 20. století
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

428
429
Němejc, Augustin (1861-1938) – připsáno
Vázání snopů
(Binding sheaves)
akvarel na papíře, 23x37cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole,
autor studoval na pražské AVU u profesora
Sequense, ve studiu pokračoval v Mnichově,
byl vynikajícím figuralistou, maloval zejména
vesnické výjevy z oblasti Plzeňska
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

429

430
431
Anonym
Sup z nefritu
(A sup of jade)
řezba v kamenu, výška 7 cm, Čína, 2. polovina
20. století
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

431, 441, 433

434
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435
Anonym
Králíček na hnědobílém kamenu
(A bunny on a brown white stone)
kovová kompozice na achátu, délka 7,5 cm,
Rakousko, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno ve
stylu vídeňských bronzů
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

435

436
Šaloun, Ladislav (1870-1946)
Busta Karla Havlíčka Borovského
(A bust of K. H. Borovský)
pálená hlína, výška 46 cm, signováno ve hmotě,
autor studoval u profesora Schnircha, byl
ovlivněň francouzským sochařem Rodinem, ve
svém vrcholném období pracoval v secesním
stylu, podílel se na výzdobě Obecního domu,
vytvořil pomník Jana Husa na Staroměstském
náměstí
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

437
Anonym
Los v říji
(A moose in oestrus)
kovová kompozice patinovaná v barvě bronzu,
výška 21 cm, označeno číslem 1922, Německo,
20.-30. léta 20. století, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

437
438
Anonym
Sedlák na koni
(A farmer on a horse)
patinovaná kovová kompozice, výška 18 cm,
Německo, počátek 20. století, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

438
439
Anonym
Miniatura – prodavači ryb ze slonoviny
(A miniature – fishmongers of ivory)
slonovina, výška 4 cm, necuke, Japonsko,
2. polovina 19. století, otvory pro provázky,
značeno, mírně restaurováno
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

440
Benda, Břetislav (1897-1983)
Půl postava – akt ženy
(A half figure – nude female)
pálená hlína, výška 65 cm, signováno ve hmotě,
kvalitní provedení, autor studoval na AVU
u profesorů Myslbeka a Štursy, v první světové
válce byl raněn, rád vytvářel ženské akty, patří
mezi nejvýznamější české sochaře 20. století
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

440
441
Anonym
Slon ze slonoviny
(An elephant of ivory)
Čína, 20. století, kvalitní řezba, hmotnost 8 g
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK
442 1
Schnirch, Bohuslav (1845-1901)
Svatý Václav na koni
(Saint Wenceslas on a horse)
bronz, celková výška 59 cm, soutěžní návrh
sochy sv.Václava, který v soutěži zvítězil, později
byl realizován Myslbekův návrh, socha Václava
byla na Václavském náměstí v Praze instalována
v roce 1912, Schnirch sochařství studoval
v Praze a na akademii v Mnichově, pracoval
v druhorenesančním stylu vytvořil několik soch
pro Národní divadlo, například trosjpřeží, podílel
se na výzdobě Rudolfina například strážci vchodů:
lvi a sfingy, patřil k nejvýznamnějším českých
sochařům
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 35 000 až 40 000 CZK
443
Anonym
Stojící nahý Apollón
(Standing nude Apollon)
bronz, výška 26 cm, Itálie, 2. polovina 19. století,
zhotoveno dle antických vzorů, kvalitní zpracování
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

436
439, 109

443
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444
Auquier, Ulysse David (1897-1987)
Velký stojcící dívčí akt
(A large standing nude female)
dřevo, výška 114 cm, signováno na podstavci ve
dřevě, Belgie, 2. polovina 20. století
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

447
Scotte, A. J. (1865-1905)
Stojící dívka s vědrem
(A standing female with a bucket)
patinovaná kovová kompozice, výška 45,5 cm,
signováno, značeno: Made in France, Paris, nápis:
Bonne Féte (Šťastný svátek)
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

450 1
Camus, Jean-Marie (1877-1955)
Socha polonahého muže
s provazem a kládou
(A statue of half nude man
with a rope and a log)
patinovaná kovová kompozice na hnědém
mramoru, výška 58 cm, signováno na mramoru,
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
451
Anonym
Vojenský tank
(A military tank)
kovová patinovaná kompozice na hnědém
mramoru, celková délka 18 cm, Československo,
20.-30. léta 20. století, lehký tank koncepčně
připomínající stroje z První světové války, otočná
věž
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

444
445
Kutálek, Jan (1917-1987)
Pět keramických malých kachlů
ve tvaru postav
(Five ceramic small tiles
in the shape of figures)
pálená hlína, glazováno, výška 8,5-10 cm, plasticky
zdobeno, signováno tlačenou značkou v dekoru,
datováno PF 1971, PF 1974-1977 autor studoval
na UMPRUM a AVU v Praze, byl průmyslovým
návrhářem, keramikem a sochařem, nejvíce ho
proslavily humorné postavičky z keramiky
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad:5500 až 7000 CZK

447
448
Moreau, Auguste (1834-1917)
Kovová figurální lampa s chlapcem
s loutnou (A metal figural lamp
with a boy with lute)
patinovaná kovová kompozice, výška figury 56 cm,
signováno ve hmotě, Francie, 1. třetina 20. století,
elektrické vedení nefunkční, známý francouzský
sochař
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

451

445
446
Anonym
Nahá bohyně
(A naked goddess)
umělý kámen, výška 41 cm, zhotoveno podle
antických předloh, značka výrobce August Gerber,
Kolín nad Rýnem (Cologne), 20.-30. léta 20. století
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

448
449
Schwarz, Josef Václav * 1908
Busta svatého Václava
(A bust of saint Wenceslas)
glazovaná keramika, výška 32 cm, signováno ve
hmotě, autor studoval na AVU u profesora Kafky
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE
446

449

(END OF AUCTION)
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