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359 / Josef Ullmann

425 / Otakar Hůrka

409 / Gustav Macoun

352 / František A. Jelínek

406 / Jaroslav Panuška

335 / Otakar Hůrka

371 / Gustav Porš

332 / Otakar Číla

378 / Jaroslav Šetelík

441 / Marie Passerová

30

372 / Emil Schovánek

377 / Vojtěch Hynek Popelka

311 / Václav Kozák

312 / Václav Kozák

313 / Anonym

336 / Tofanov

349 / Karel Toman

340 / Anonym

442 / J. Kosejla

306 / Tavík František
Šimon

420 / Anonym
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317 / Franz Züber

333 / Vladimír Suchý

314 / František Pulec

392 / Vratislav Nechleba

413 / Anonym

328 /
Emil Fejk

347 / Hubert
Bauer

316 /
František
Pulec

384/
Anonym

344 / Antonín Smutný

422 / František
Votruba

385 / Julie MezerováWinterová

415 /
František
Xaver Naske

363 / Boettinger
Hugo
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434 / Anonym

400 / Hynek Klouda

398 / Hynek Klouda

394 / František Max

416 / František Max

405 / Hynek Klouda

395 / Mořic František Nagl

387 / Julie
Mezerová-Winterová

407 / Oldřich Koníček

318

319 / Kristian Kodet

320 / Marie Zímová

342 / Julie
Mezerová-Winterová
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233
Hodiny se dvěma alabastrovými sloupky
(A clock with two alabaster columns)
Čechy, kolem poloviny 19. století, hnědé a černé
dřevo, zlacené řezané hlavice sloupků, bílý
číselník, arabské číslice, mosazný funkční bicí
stroj, chybí kyvadlo, výška 38,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

236
Bohatě vykládané sloupkové hodiny
(Richly inlaid mantel clock with columns)
Francie, stroj značený Pouille, Paříž, 2. polovina
19. století, černé dřevo, 4 řezané sloupky,
mosazné zlacené kování, kovové hlavice sloupků,
kovové nožky v podobě lvích tlap, dřevo
itrarzováno mosazí, perletí a barevným dřevem,
bicí stroj, bílý číselník ohraničený mosazným
okrajem, římské číslice, kyvadlo s hlavou
šlechtice, vynikající funkční stav, klíček, celková
výška 52 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
237
Stříbrné náušnice s českými granáty
(A silver earrings with Czech garnets)
Čechy, kolem poloviny 20. století, skupinové
zpracování granátů do formy květů,
Ag 900/1000, hmotnost 1,35 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

233
234
Hodiny s postavou dívky s lyrou
(A clock with figure of female with lyre)
Francie, po roce 1880, neorenesanční styl, kovová
kompozice, černý mramor, bílý číselník zdobený
květinovým dekorem, arabské číslice, bicí stroj,
výška 47 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

235

240
241
Granátová brož ve tvaru kosočtverce
(A garnet brooch in the shape of
a rhombus)
Čechy, 2. polovina 19. století, tombak, osazeny
české granáty a almadiny, délka 3,7 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 2800 CZK

237
238
Stříbrný závěs s malbou madony
(A silver pendant with paiting of Madonna)
Čechy, 2. polovina 19. století, rakousko-uherský
punc, zdobeno rytím, malováno emaily, líc
madona, rub nápis: Svatá Marie matko boží
oroduj za nás, závěsné očko mosaz, Ag 800/1000,
hmotnost 2,6 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

234
235
Stříbrný článkový náramek zdobený
rytinami
(A segmented silver bracelet decorated with
engravings)
Československo, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
rytinami květin, Ag 900/1000, hmotnost 23,3 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

240
Stříbrná brož s markazity a barevnými
kameny
(A silver brooch with marcasites and color
stones)
Itálie, 2. polovina 20. století, povrch dlážděný
markazity, centrální žlutý kámen, dva květy
z barevných kamenů, Ag 925/1000, celková
hmotnost 10,6 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

241
242
Zrcátko v pouzdru ze slonoviny zdobené
kamennou mozaikou
(A mirror in ivory decorated with stone
mosaic)
Čechy, Karlovy Vary, 2. polovina 19. století,
oválný tvar, atypické otvírání do strany, mozaika
kruhový tvar, nápis v mozaice Karlsbad, širší
strana oválu 6,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

238
239
Granátová brož ve tvaru hvězdy
(A garnet brooch in the shape of a star)
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty,
skupinové osazení v tombaku, průměr 4 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

242
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243
Stříbrný náramek zdobený korunkou
a červenými kameny
(A silver bracelet decorated with crown and
red stones)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
zdobeno imintací rubínů a perličkami,
Ag 800/1000, hmotnost 15,9 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

247
Závěs z bílého zlata ve tvaru čtyřlístku
(A pendant of white gold in the shape of
cloverleave)
Itálie, 2. polovina 20. století, dlážděno drobnými
bílými kameny, Au 585/1000, hmotnost 1,2 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

251
Zlacený závěs z s rubíny a perlou
(Gilded pendant with rubies and a pearl)
Uhersko, 2. polovina 18. století, horní část
ve tvaru půlměsíce, spodní část s perlou ve tvaru
kapky, plasticky zdobeno, Ag 800/1000, celková
hmotnost 2,60 g, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

243
244
Stříbrná brož s markazity a oválným
zeleným kamenem
(A silver brooch with marcasites and oval
green stone)
Itálie, 20.-30. léta 20. století, rámeček zdobený
markazity, osazen chrysopras, Ag 925/1000,
celková hmotnost 7,9 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2200 až 2800 CZK

247
248
Kapesní hodinky Omega
(A pocket watch Omega)
Švýcarsko, 20.-30. léta 20. století, dvouplášťové,
značený číselník i stroj, bílý číselník s arabskými
číslicemi, vteřinovka, průměr 5 cm, drobná
oprava nutná,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

251
252
Malá stříbrná krabička malovaná emaily
s dekorem květin
(A small silver box painted enamels with
decoration of flowers)
západní Evropa, 1. třetina 20. století, kruhový
půdorys, pant na otvírání, Ag 900/1000,
hmotnost 13,40 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

244, 231
245
Zlatý prsten s rubínem obdélníkového
širokého tvaru
(A gold ring with ruby rectangular wide
shape)
Československo, 20.-30. léta 20. století, původní
punc, plasticky zdobeno květinovým dekorem,
Au 585/1000, hmotnost 4,3 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3600 až 4200 CZK

245
246
Zlatý medailon zdobený mušlovou camejí
(A gold medallion decorated with shell
cameo)
Itálie, 2. polovina 19. století, otvírací medailon,
kamej s motivem sedící antické dámy,
Au 585/1000, hmotnost 7,2 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

248, 249
249
Kapesní hodinky International Watch
Company
(A pocket watch IWC)
Švýcarsko, Schaffhausen, 20.-30. léta 20. století,
dvouplášťové, značený číselník, bílý číselník
s arabskými číslicemi, vteřinovka, průměr 5,5 cm,
funkční stav,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
250
Zlatý řád s červeným smaltovaným křížem
(Golden order with a red enameled cross)
Vatikán, 1831-1846, období papeže Řehoře
(Gregorius) XVI., rytířská variata řádu Svatého
Řehoře Velikého, tento významný teolog a papež
(590-604), patřil k nejvýznačnějším postavám
křesťanství, Au 585/1000, hmotnost 3,1 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

252
253
Náušnice z dutého zlata s kamejemi
(Hollow gold earrings with cameos)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno v rokokovém duchu, osazeny
dvě kameje s dekorem ženských hlav,
Au 550/1000, celková hmotnost 4,95 g,
osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

253
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254
Zlatá brož ve tvaru ovesného klasu
(A gold brooch in the shape of oat ear)
Itálie, 1. třetina 20. století, bohatě zdobeno
filigránem, Au 750/1000, celková
hmotnost 7,50 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

258
Prsten z bílého zlata s diamanty ve tvaru
květu
(A ring of white gold with diamonds in the
shape of a flower)
Itálie, 2. polovina 20. století, diamanty celkem
0,35 ct, Au 750/1000, hmotnost 3,0 g,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 27 000 až 32 000 CZK

259
Zlatý náramek s tyrkysem
(A gold bracelet with turquoise)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno v historizujícím duchu,
otvírání na pant, uzávěr s pojistkou,
Au 585/1000, hmotnost 13,64 g,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (463 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

259

256
Zlatý prsten kosočtverečného tvaru
dlážděný diamanty
(A rhombic-shaped gold ring paved with
diamonds)
Itálie, přelom 19. a 20. století, plasticky zdobeno,
diamanty celkem asi 0,3 ct, Au 470/1000,
hmotnost 4,75 g,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

260
Náušnice a závěs z dutého zlata se zelenými
kameny
(Earrings and pendant of hollow gold with
green stones)
Rakousko-Uhersko, polovina 19. století,
biedermeierovský styl, zdobeno filigránem, ryto,
náušnice kruhový tvar s ověsky, závěs ovál
s ověsky, Au 580/1000, celková hmotnost 9,32 g,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
261
Náhrdelník zdobený filigránem
a perličkami
(A necklace decorated with filigree and
pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
neorenesační styl, říční perličky, jemné
zpracování, Au 580/1000, hmotnost 8,72 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (740 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

257
Zlatý prsten ve tvaru květu s diamaty
a perlou
(A gold ring in the shape of flower with
diamonds and a pearl)
Itálie, přelom 19. a 20. století, centrální perla,
kolem diamanty celkem asi 0,6 ct, Au 750/1000,
celková hmotnost 6,80 g,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
odhad: 27 000 až 32 000 CZK

V. GRAFIKA,
FOTOGRAFIE
A KRESBY

258

255

256

(SECOND SESSION)

(PRINTS,
PHOTOGRAPHS AND
DRAWINGS)

254
255
Prsten z bílého zlata s jedním briliantem
(A ring of white gold with one brilliant)
Itálie, 2. polovina 20. století, solitér s otevřeným
fasováním, osazen diamant o hmotnosti 0,5 ct,
Au 750/1000, celková hmotnost 4,65 g,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

DRUHÉ KOLO

262
Anonym
Portrét skladatele Ludwiga van Beethovena
(A portrait of the composer Ludwig van
Beethoven)
ocelorytina, 12x9 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole nečitelně,
pravděpodobně rakouský malíř přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

262
263
Icart, Louis (1880-1950) - okruh
Dívka trhající jablka – Eva
(A female plucking apples - Eve)
barevný lept na papíře, ovál 53x39 cm, rámováno
v oválném rámu, signováno vpravo dole, Icart se
narodil v Toulouse, bojoval v I. světové válce, jeho
lepty z erotickým náměty ho ve 20. letech
proslavily nejen ve Francii, ale i v USA,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

PLATEBNÍ
PAUZA
(PAYMENT BREAK)
263

36

264
Švabinský, Max (1873-1962)
Půl postava Bedřicha Smetany
(A half figure of composer Beřich Smetana)
litografie na papíře, 43x35 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, mírně poškozeno,
signováno tužkou vpravo dole, značeno dole
na desce: Mánes svým členům 1905, 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: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

267
Dobra, Rifat * 1952
Zátiší s židlí, kloboukem a jablky
(A still life with chair, hat and apples)
ručně kolorovaná fotografie, 29x27, rámováno
pod sklem, signováno vzadu dole, 80. léta
20. století, Autor narozený v bývalé Jugoslávii,
studoval na pražské FAMU, působí jako
kameraman a fotograf v Praze, používá techniku
kolorované fotografie podobně jako Jan Saudek,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

270
Haun, August (1815-1894)
Pohled na hrad Bezděz
(A view of the casle Bezděz)
kolorovaná litografie na paíře, 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 (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

267

264
265
Anonym
Mapa opevnění města Hradce Králové
(A map of fortifications of the city Hradec
Králové)
mědirytina na papíře, 20,5x32 cm, rámováno pod
sklem, popis dole uprostřed, datováno 1640,
česká barokní grafika,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

268
Dobra, Rifat * 1952
Dívka s melounem
(A female with water melon)
ručně kolorovaná fotografie, 29x25, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole a vzadu,
datováno 1983, Autor narozený v bývalé
Jugoslávii, studoval na pražské FAMU, působí jako
kameraman a fotograf v Praze, používá techniku
kolorované fotografie podobně jako Jan Saudek,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

270
271
Čapek, Josef (1887-1945)
Raněný voják
(A wounded soldier)
linoryt na papíře, 19,5x8,5 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, J. Čapek studoval
na UMPRUM v Praze, byl malířem, karikaturistou
a spisovatelem, spolupracoval s bratrem Karlem
Čapkem, jako malíř ovlivněn kubismem, později
si vypracoval svébytný styl, patří mezi
nejuznávanější české moderní malíře,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

268
265
266
Anonym
Mapa opevnění města Brandýsa a Staré
Boleslavi
(A map of fortifications of the town
Brandejs and Stará Boleslav)
mědirytina na papíře, 21x32 cm, rámováno pod
sklem, popis vlevo nahoře, datováno 1640, česká
barokní grafika,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

266

269
Haun, August (1815-1894)
Pohled na Jindřichův Hradec
(A view of the town Jindřichův Hradec)
litografie na paíře, 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 (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

269

271

37

272
Wänke, Emil * 1901
Pohled na řetězový most v Praze
(A view of the chain bridge in Prague)
barevný lept, rámováno pod sklem, 21x29 cm,
paspartováno, značeno vlevo dole na desce
iniciálami, datováno 1938, signováno vpravo
dole, vlevo popis, Autor studoval na AVU
u profesorů Loukoty, Obrovského a Thieleho, byl
především krajinářem a grafikem,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

275
Anonym
Mapa Českého království
(A map of the Bohemian Kingdom)
litografie, 74x86, rámováno pod sklem,
značeno vpravo dole v Němčině, zhotovil
profesor Carl Kořistka ve Vídni, vydavatelství
Ed. Hölzel’s Verlag, popis: General Karte
Königreiches Böhmen,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

278
Haun, August (1815-1894)
Pohled na klášter ve Vyšším Brodě
(A view of the monastery in Vyšší Brod)
kolorovaná litografie na paíře, 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 (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

275
272
273
Kotík, Pravoslav (1889-1970)
Matka s dítětem v lese
(A woman and her child in a forest)
dřevoryt na papíře, 22x21 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1918, Autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Schikanedera a na AVU
u profesora Preislera, byl představitelem české
moderny pracoval zejména ve stylu
expresionismu a kubismu,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

276
Andres, Julius (1905-1991)
Diana s lukem
černobílá fotografie, 26x34 cm, rámováno pod
sklem, značeno vzadu, název „Diana“, datováno
1933, Autor fotografoval především ženskou
krásu, jeho hlavní tvůrčí období bylo v letech
1920-1947,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

278
279
Schlitt, Heidrich (1849-1923)
Trpaslík s luční kobylkou
(A dwarf with a grasshoppers)
lept na papíře, 11x15 cm, rámováno
v dekorativním rámu pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1893, Autor studoval
na mnichovské akademii u profesora
Lidenschmita, proslavily ho malby pohádkových
výjevů a trpaslíků,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

276

273

274

274
Kupka, František (1871-1957)
Rostlinné ornamenty
(Floral ornaments)
dřevoryt, 14x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, Autor
studoval na pražské AVU u profesora Sequense,
ve studiu pokračoval ve Vídni a v Paříži, kde
působil jako ilustrátor a karikaturista, je
považován za jedno ze zakladatelů abstraktní
malby, většinu života prožil ve Francii, byl
legionářem, mnoho jeho obrazů se dostalo
do Čech díky sběrateli Jindřichu Waldesovi,
Kupka je považován za světově významného
autora,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

277
Anonym
Portrét Bedřicha Smetany
(A portrait of the composer Bedřich
Smetana)
ocelorytina, 12x9,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, český
grafik 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

277

279
280
Anonym
Kniha – Atlas světa
(A book – World atlas)
rozměr 41x26 cm, secesní dekorativní vazba,
Německo, Gotha, datováno 1905,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
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281
Mayer, Josef * 1895
Pohled na Hradčany od Malostranských
domů
(A view of the Prague Castle from Little
Quarter houses)
barevný lept na papíře, 24x17 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vlevo
dole na desce, Autor byl malíř a grafik, vytvořil
mnoho leptů staré Prahy,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

284
Haun, August (1815-1894)
Pohled na Kutnou Horu
(A view of the town Kutná Hora)
kolorovaná litografie na papíře, 20x26 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno
vpravo dole na desce, dole popis, mírně
poškozeno, 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 (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

281

284

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, atorka studovala na AVU
u profesora T.F. Šimona, jedna z nejznámnějších
českých grafiček,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

282
283
Anonym
Kniha - Umělecké poklady Itálie
(A book – Italy’s art treasures)
více než 50 ocelorytin, 39x30 cm, dekorativní
vazba, Německo, Gera, vydavatelství
C.B. Griesbach, název: Kunstschätze Italiens,
1. vydání 1884,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

285
Gehrts, Carl (1853-1898)
Rytířská síň
(A knights hall)
barevná litografie, 59x81 cm, rámováno pod
sklem, značeno vlevo dole na desce, datováno
1888, pomůcka pro školy, Autor byl známý
německý malíř historický výjevů a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

287
Mařák, Julius Eduard (1832-1899) –
připsáno
Srnec a laň v lese
(A roe deer and a doe in forest)
litografie na papíře, 46x28 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, poškozeno, Mařák studova
na AVU v Praze a na akademii v Mnichově, byl
vynikajícím krajinářem, jako profesor na AVU
vychoval mnoho významných malířů: Slavíček,
Kalvoda, Kaván…
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

287
288
Drtikol, František (1881-1961)
Abstrakce s okny
(An abstraction with windows)
černobílá fotografie z originální desky,
22,5x29,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole tlačenou
značkou, Autor byl fotograf a malíř, učil se
v ateliérech v Německu, fotografií se zabýval
zejména do roku 1935, ovlivněn art decem
a expresionismem, rád zobrazoval erotické
náměty kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

285
286
Anonym
Dámy v šatech
(Ladies in dresses)
litografie, 26x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, list z německého módního
časopisu z přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

283
286

288
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289
Bouda, Cyril (1901-1984)
Zátiší se šachy a dýmkou
(A still life with chess and pipe)
barevná litografie, 21x34 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
značeno vlevo dole na desce, Autor pocházel
z umělecké rodiny, studoval na UMPRUM
u profesora Kysely a na AVU u profesora
Švabinského, proslavil se především jako grafik
a ilustrátor, navrhoval československé známky,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

291
Švabinský, Max (1873-1962)
Chalupa se žebřiňákem
(A cottage with a rack wagon)
lept na papíře, 23x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno tužkou vpravo dole,
vlevo pořadí z desky 20/20, 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 (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

293

289
290
Švabinský, Max (1873-1962)
Milenci
(Lovers)
heliogravura na papíře, 48x28 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, značeno dole na desce,
mírně poškozeno, Autor studoval na AVU
u profesora Pirnera, později byl sám profesorem
na AVU, malíř figuralista, ilustrátor, grafik, přispěl
k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

293
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s kruhem
(A staying nude female with a circle)
černobílá fotografie z originální desky,
29,5x27 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou vpravo dole, Autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

291
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 (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

294
Bíno, Josef * 1881
Kanál Čertovka pod Karlovým mostem
(A Čertovka canal under the Charles Bridge)
lept na papíře, 19x16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Autor studoval na pražské
AVU a soukromě u profesora Kalvody, byl především
krajinářem, vytvořil 200 leptů staré Prahy,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

294

290

292

295
Naske, František Xaver * 1884
Madona s dítětem
(Madonna and the child)
dřevoryt na papíře, 12x9 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

295
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Šmilauer, František * 1892
Zámek v Litomyšli se šlechtici v parku
(A chateau in Litomysl with nobles in the
park)
litografie na papíře, 39x29 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Autor studoval
na AVU v Praze u profesora Preislera, byl
především grafikem, rád zobrazoval Litomyšl,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

299
Šetelík, Jaroslav (1881-1955)
Gotický dům
(A Gothic house)
litografie na papíře, 24x13cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vlevo
dole na desce, datováno 1913, Autor studoval
na pražské AVU u profesora Ottenfelda, studijní
pobyt v Mnichově, byl vynikajícím krajinářem,
ve své době považován za nejlepšího malíře
pražských motivů,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

301
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét československého prezidenta
T. G. Masaryka
(A view of the Czechoslavak president
T. G. Masaryk)
litografie na papíře, 24x20 cm, adjustováno pod
sklem, paspartováno, značeno dole uprostřed
na desce, datováno 1923, 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: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

296
297
Macková, Anna (1887-1969)
Šumavské stromy
(Trees in Šumava mountains)
barevný dřevoryt na papíře, 17x19,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, značeno vpravo dole na desce:
Ztracený kraj A. Macková 1939, dole uprostřed
věnování: Panu A. Loosovi s díkem upřímně,
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: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

299

301

300
Macková, Anna (1887-1969)
Slovenská vesnička
(A village in Slovakia)
barevný dřevoryt 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 (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 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 (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

297
298
Anonym
Hrad v lesích
(A castle in forests)
barevná litografie na papíře, 18x25 cm, rámováno
pod sklem, Čechy kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

298

300
302
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303
Větrovský, Josef (1897-1944)
Klečící nahá dívka s kruhem
(A kneeling nude female with circle)
černobílá fotografie z originální desky,
26,5x26,5 cm, rámováno pod sklem, značeno
tlačenou značkou vpravo dole, Autor měl
společný ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

306
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Orientální trh
(An oriental market)
barevná lept, 25x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo
značeno na desce, Autor studoval na pražské AVU
u profesora Pirnera, od roku 1904 žil v Paříži,
navštívil USA, procestoval Asii, později působil
v Praze jako vysokoškoský profesor, byl světově
uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

309
Srncová, Emma * 1942
Pohled na Mosteckou věž z Karlova mostu
(A view of the Mostecká Tower from the
Charles Bridge in Prague)
barevná litografie na papíře, 59x40 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1984, vlevo název: Rozkvetlá Praha, pořadí
z desky 23/100, působila v Černém divadle,
malířka a grafička,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

307
Anonym
Stojící nahá dívka u postele
(A standing nude female near a bed)
barevná litografie na papíře, 38x30 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
pod paspartou nečitelně, francouzský malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

303
304
Větrovský, Josef (1897-1944)
Klečící dívka
(A kneeling female)
černobílá fotografie z originální desky, 24x22 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou
vpravo dole, Autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

309
310
Anonym
Portrét skladatele Franze Lizta
(A portrait of the composer Franz Lizt)
ocelorytina, 12,5x9,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole nečitelně,
pravděpodobně rakouský malíř přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

307

304
305
Větrovský, Josef (1897-1944)
Dívka ležící na schodech s kruhem a tyčí
(A famale lying on stairs with a circle and
pole)
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: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

308
Anonym
Polonahá dívka sedící na posteli
(A topless female sitting on a bed)
barevná litografie na papíře, 38x30 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
pod paspartou nečitelně, francouzský malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

310

308

305
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VI. MALBA
(PAINTINGS)

311
Kozák, Václav (1889-1969)
Plachetnice na moři u kotvícího kůlu
z dálky
(A sailboat on sea near anchor stake from
distance)
olej na kartonu, 39x49 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval malířství u profesora
Engelmüllera v Praze a dále v Mnichově
a ve Vídni, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
312
Kozák, Václav (1889-1969)
Plachetnice na moři u kotvícího kůlu
(A sailboat on sea near anchor stake)
olej na kartonu, 39x49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor studoval malířství u profesora
Engelmüllera v Praze a dále v Mnichově
a ve Vídni, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
313
Anonym
Dívka se slunečníkem na pláži
(A female with a sunshade on a beach)
olej na kartonu, 20x27 cm, rámováno, český malíř
1. poloviny 20. století, styl připomínající
T. F. Šimona,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
314
Pulec, František * 1913
Holandská dívka s jehlou a nití
(A Dutch girl with needle and thread)
olej na plátně, 99x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, popis: kopie N. Maes (1634-1693),
F. Pulec studoval na AVU v Praze u profesorů
Nechleby a Švabinského, vytvářel mimo jiné
vynikající kopie děl starých mistrů,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
315
Anonym
Hotely u Hyde Parku v Londýně
(Hotels near Hyde Park in London)
olej na plátně, 52x71 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, český krajinář poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

316
Pulec, František * 1913
Učenec
(A scholar)
olej na dřevě, 45x33 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, popis: Rembrandt, kopie F. Pulec,
vzadu štítek s popisem, Autor studoval na AVU
v Praze u profesorů Nechleby a Švabinského,
vytvářel mimo jiné vynikající kopie děl starých
mistrů,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

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: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

317
Züber, Franz
Lidé v parku
(People in a park)
olej na plátně, 74x94 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1875, restaurováno,
rakouský malíř 2. poloviny 19. století, jedná se
pravděpodobně o výjev z pražské Stromovky,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

323
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Chalupy v zimě
(Cottages in winter)
olej na plátně, 38x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval malířství u Aloise
Kalvody, několik let maloval a vystavoval
ve Francii, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

318
Anonym
Surrealistické rostliny s červenými květy
(Surrealistic plants with red flowers)
olej na sololitu, 49x99 cm, rámováno, český malíř
60.-80. léta 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
319
Kodet, Kristian *1948
Dívčí akt – torzo
(A female nude – Torso)
olej na malířském kartonu, 50x40 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, Autor je synem sochaře
Jana Kodeta a vnukem sochaře Emanuela Juliana
Kodeta, malířství studoval AVU v Praze
u profesora Adolfa Weniga a potom na akademii
v Bruselu, K. Kodet je především figuralistou,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1778 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
320
Zímová, Marie
Cesta do nebe
(A path to heaven)
olej na sololitu, 43x56 cm, rámováno pod sklem,
vzadu popis, název: „Slunovrat“, česká
surrealistická malířka 60.-80. léta 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
321
Kalvoda, Alois (1875-1934) – okruh
Zimní krajina se stromy
(A winter landscape with trees)
tempera na kartonu, 45x32 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Kalvoda studoval
na pražské AVU, byl žákem profesora Julia
Mařáka, malíř krajinář,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

315
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322

323
324
Knotek, Václav (Juhans) *1891
Břízy u cesty
(Birch trees by the roadside)
olej na plátně, 67x94 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval na AVU u profesora
Nechleby, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

324

43

325
Prokop, Ferdinand *1880
Portrét dívky s krátkými vlasy
(A portrait of a female with short hair)
olej na plátně, ovál, 65x55 cm, rámováno,
dekorativní rám zdobený růžemi a mašlí,
signováno vpravo dole, datováno 1910, Autor
studoval na pražské AVU u profesorů Pirnera,
Mařáka a Ottenfelda, ve studiu pokračoval
v Mnichově, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

328
Fejk, Emil *1896
Vyšívající žena u kamen
(An embroidering woman by a stove)
olej na kartonu, 25x20 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
Autor malířství studoval v Praze v Drážďanech,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
329
Nowak, Willi (1886-1977)
Dřevorubci
(Woodcutters)
akvarel na papíře, 36x25 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
Autor studoval na pražské AVU u profesora
Thieleho, později také profesorem na akademii,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

331

325
326
Šulc, Viktorin (1870-1946)
Pohled na Hradčany s Karlovým mostem
(A view of the Prague Castle with the
Charles Bridge)
akvarel na papíře, 28,5x38 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Autor byl
architekt, malířství studoval soukromě u Karla
Liebschera, Šulc byl krajinář, rád používal
techniku akvarelu,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 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 (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

329
330
Heitler, Otto *1884
Zátiší s hodinami a ovocem
(A still life with a clock and fruits)
olej na plátně, 80x102 cm, rámováno, signováno
vzadu, datováno 1926, Autor se narodil
v pruském Slezsku, malířství studoval u profesora
Krattnera v Praze, byl vynikajícím restaurátorem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

330

327

331
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Hrách
(Plant peas)
olej na plátně, 64x49 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: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

332
Číla, Otakar (1894-1977)
Krajina s rybníčkem
(A landscape with pond)
tempera na kartonu, 32x47 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1937,
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: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
333
Suchý, Vladimír (1923-1998)
Sedící dívka s odhalenými ňadry
(A sitting female with nude breast)
olej na sololitu, 77x58 cm, signováno vpravo
dole, datováno 1997, Autor studoval na pražské
AVU u profesora Vlastimila Rady, byl skvělým
figuralistou portrétoval mimo jiné malíře
Zrzavého, jeho díla jsou zastoupena v NG,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (925 EUR)
odhad: 30 0000 až 35 000 CZK

44

334
Štika, Jaroslav * 1906
Tanečnice na špičkách
(A dancer on tiptoes)
kresba kombinovaná s kvašem na papíře,
43x27 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami, Autor studoval
na AVU u profesora Obrovského a na akademii
v Římě, byl především ilustrátorem
a karikaturistou,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

338
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pole pod horami
(Fields under mountains)
olej na kartonu, 37x53 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 (185 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

342
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Květiny ve váze na stolečku
(Flowers in a vase on a small table)
olej na plátně, 80x59 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: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
343
Anonym
Benátky
(Venice)
kvaš na papíře, 11x19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami,
H.O.C., datováno 1885, pravděpodobně italský
malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

338

334
335
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Stromy na podzim u tůně
(Autmn trees at a pond)
olej na plátně, 63x93 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor studoval malířství u Aloise
Kalvody, několik let maloval a vystavoval
ve Francii, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 18 00 až 22 000 CZK
336
Tofanov
Moře se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátně, 54x75 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, bulharský krajinář 1. poloviny
20. století, působící i v Československu,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
337
Anonym
Černoch v uniformě nesoucí dívku
(A negro in uniform carring a female)
kvaš na papíře, 25x17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, západní
Evropa 40.-50. léta 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

339
Hradečný, Bohumil (1876-1960)
Chalupa v horách
(A cottage in mountains)
olej na kartonu, 33x48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu popis: Benecko, Letní nálada
1958, Autor studoval na akademii v Karlsruhe,
působil ve Vídni, byl vynikajícím krajinářem, jeho
díla se objevovala i na pohlednicích, na sklonku
života si oblíbil Benecko a Podkrkonoší,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
340
Anonym
Pohled na holandské plachetnice v zálivu
(A view of Dutch sailboats in a bay)
olej na plátně, 38x58 cm, rámováno, Holandsko,
2. polovina 19. století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
341
Novák, Josef *1902
Rybáři na moři
(Fishermen on a sea)
olej na plátně, 23x18 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu datováno 1953, Autor
studoval na UMPRUM u profesorů V.H. Brunnera
a Kysely, studijní pobyt v Itálii, zabýval se
především užitým uměním,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

343
344
Smutný, Antonín (1890-1976)
Portrét dámy v klobouku
(A portrait of a lady in hat)
olej na plátně, 51x40 cm, rámováno, signováno
vlevo nahoře, Autor studoval na UMPRUM
u profesora Hofbauera a Jaroňka, u B. Jaroňka si
osvojil techniku dřevorytů a linorytů, v době
1. světové války legionářem v Rusku, byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
345
Annonym
Ležící nahá dívka na trávě
(A lying nude female on grass)
pastel na papíře, 29x36 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole nečitelně, český
malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

345
341

337

45

346
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Ležící polonahá dívka
(A lying half nude female)
perokresba a uhel na papíře, 31x48 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1931, obraz z pozůstalosti
J. W. Mezerové, Autorka studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

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: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

353
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-1983)
Zátiší s hrozny a broskvemi
(A still life with grapes and peaches)
olej na překližce, 31x42 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1928, Paříž, Autor studoval
na pražské AVU u profesorů Preislera a Nechleby,
zpočátku vytváří zátiší v klasickém stylu, později
díky pobytu ve Francii ovlivněn moderní
francouzskou malbou, vytváří zejména zátiší
a ženské figury,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (463 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

346
347
Bauer, Hubert * 1905
Portrét rabína
(A portrait of a rabbi)
olej na kartonu, 21x15 cm, rámováno, signováno
vlevo nahoře, Autor studoval malířství
u profesora Konůpka a Josefa Procházky, byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
348
Schmidt, Oskar (1908-1982)
Pohled na chrám svatého Mikuláše na Malé
Straně
(A view of St. Nicolas’ church in the Little
Quarter in Prague)
kvaš na papíře, 32x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1925, Autor se narodil v Litoměřicích, vytvářel
především akvarely českých a německých měst,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

353

350
351
Anonym
Dva portréty muž a žena
(Two portraits a man and a woman)
pastely na papíře, oba ovály, 36x28 cm, rámováno
pod sklem, dobové rámy zdobené mašlí, vzadu
u muže popis: Johan Peter Steinberg
(1770-1850), pravděpodobně jméno zobrazované
osoby, německý malíř 1. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

354
Bauer, Hubert * 1905
Náměstí na Kampě na Malé Straně
(A square on Kampa in the Little Quarter in
Prague)
olej na plátně, 50x60 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno, vpravo dole,
vzadu na štítku popis, Autor studoval malířství
u profesora Konůpka a Josefa Procházky, byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

354

351

348
349
Toman, Karel * 1888
Moře se skalami a plachetnicemi
(A sea with rocks and sailboats)
olej na plátně, 35x53 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, moravský malíř a grafik především
krajinář, studijní pobyty v Jugoslávii,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

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 (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

352
Jelínek, František A. * 1890
Pohled na Malou Stranu a Hradčany
(A view of Little Quarter and Prague Castle)
kvaš na papíře, 25x36 cm, rámováno pod sklem
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
Autor studoval AVU u profesorů Bukovace
a Schwaigra, byl především figuralistou,
ale maloval též starou Prahu,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

355

46

356
Šaroun, Ilja * 1907
Sedící dudák
(A sitting piper)
olej na dřevě, 46x40 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor byl českým krajinářem,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

360
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Dvě ženy v šátcích
(Two women in scarves)
olej na plátně, 88x63 cm, rámováno, 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: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

362
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pohled do lesa
(A view into forest)
olej na kartonu, 44x36 cm, rámováno, signováno
vpravo 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: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

356
357
Štika, Jaroslav * 1906
Polonahá tanečnice v kroji s rukama kolem
těla
(A half nude dancer in national costume
with hands around body)
kresba kombinovaná s kvašem na papíře,
49x36 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami, datováno 1940,
Autor studoval na AVU u profesora Obrovského
a na akademii v Římě, byl především ilustrátorem
a karikaturistou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

357

360
361
Klimeš, František (1871-1916)
Stojící dívka s hráběmi a květinami
(A standing female with a rake and flowers)
olej na plátně, 69x38 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor byl především figuralistou, rád
zobrazoval žánrové výjevy, ovlivněn secesí,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

358

358
Pospíšil, L.
Muž a dáma u jezera
(A man and a lady by a lake)
olej na plátně, 34x25 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1914, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
359
Ullmann, Josef (1870-1922)
Vesnická náves
(A village square)
olej na kartonu, 40x45 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1909, Autor studoval
malířství v Německu a později na pražské AVU
u profesora Mařáka, patřil mezi nejvýznačnější
karajináře své doby, Autor oblíbený mezi
sběrateli,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (592 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

361

362
363
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Dvě mladé dámy a dívka v kloboučcích
na procházce
(Two young females and a girl in hats on
a walk)
akvarel na papíře, 29x21 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, Autor
studoval na AVU profesora Pirnera, přátelil se
s T. F. Šimonem, jeho manželkou byla Růžena
Ottová, dcera nakladatele Otta, Boettinger byl
především figuralistou, proslavily ho jeho
karikatury, které vydával pod pseudonymem
Dr. Desiderius,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
364
Macoun, Gustav (1892-1934) - okruh
Pohled do interiéru lesa
(A view into forest)
olej na kartonu, 32x38 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, Autor studoval malířství
na pražské AVU u profesorů Kalvody a Slavíčka,
byl krajinářem,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (389 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

364

47

365
Javůrek, Karel (1815-1909) - okruh
Portrét mušketýra
(A portrait of a musketeer)
olej na plátně, 89x68 cm, rámováno
v dekorativním rámu, Javůrek studoval na pražské
akademii u profesorů Tkadlíka a Rubena, byl
malířem historických výjevů, zabýval se studiem,
dějin, kulturní historie a dobových kostýmů,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

367
Dvořák
Zátiší s květinami ve váze
(A still life with flowers in a vase)
olej na plátně, 55x44 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, český malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5000 CZK

370

367
365
366
Naske, František Xaver * 1884
Portrét starce s vousy
(A portrait of an old man with a beard)
pastel, 29x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1925, Autor
studoval na AVU u profesora Schwaigra, studijní
pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů, jeho
manželka byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

370
Kaucký, Jiří (1880-1935)
Zátiší s ovocem, korbelem a sklenicí
(A still life with fruit tankard and glass)
olej na plátně, 48x71 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor se narodil v Jindřichově
Hradci, malířství studoval soukromě u profesora
Hynaise a na AVU v Praze,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (389 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

368
Štika, Jaroslav * 1906
Polonahá tanečnice v kroji s rukama nad
hlavou
(A half nude dancer in national costume
with hands up the head)
kresba kombinovaná s kvašem na papíře,
52x28 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno dole uprostřed iniciálami, Autor
studoval na AVU u profesora Obrovského
a na akademii v Římě, byl především ilustrátorem
a karikaturistou,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

371
Porš, Gustav (1888-1955)
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 (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
372
Schovánek, Emil (1885-1947)
Moře s kameny
(A sea with stones)
olej na plátně, 56x76 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval na pražské AVU
u profesorů Hynaise a Bukovace, byl krajinářem
i figuralistou,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
373
Sábová, Júlia
Plachetnice na moři
(A sailboat at sea)
olej na kartonu, 25x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, slovenská malířka poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

368
366

369

369
Loukota, Josef (1879-1967)
Nahá dívka stojící v trávě
(A nude female standing in grass)
akvarel, 23x14,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 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: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

373

48

374
Dobeš, Ludvík (Ludva) (1914-1979)
Stromy u potoka
(Trees by a stream)
olej na plátně, 68x85 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor studoval malířství v Brně, byl
především krajinářem, vytvářel také malby
na keramice a skle,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

374
375
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Chalupa u rybníčku
(A cottage by a small pond)
olej na kartonu, 35x47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor studoval u Al. Kalvody, krajinář
ovlivněný Mařákovci, tři roky žil ve Francii, jeho
obrazy byly vystaveny na prestižních pařížských
salonech, reprodukovány ve francouzských
uměleckých časopisech,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

375
376
Linhart, R.
Zimní krajina s kopcem
(A winter landscape with a hill)
tempera na kartonu, 31x41 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1931, popis: z Hlinecka, český krajinář
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

377
Popelka, Vojtěch Hynek (1888-1971)
Kachny na vodě
(Ducks on a water)
olej na plátně, 76x60 cm, rámováno, signováno
pod rámem, Autor studoval na pražské AVU
u profesora Schwaigra, maloval především
zvířata, ilustroval českou verzi Brehmova života
zvířat,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

381
Roškotová, Helena * 1906
Petůnie v květináči
(Petunias in a flowerpot)
olej na plátně, 83x65 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu popis na štítku, Autorka
studovala malířství u profesora Vejrycha a později
v Paříži,
vyvolávací cena: 6900 CZK (256 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

378
Šetelík, Jaroslav (1881-1955)
Dvorek u chalupy
(A backyard cottage)
akvarel na papíře, 27x33cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1916,
Autor studoval na pražské AVU u profesora
Ottenfelda, studijní pobyt v Mnichově, byl
vynikajícím krajinářem, ve své době považován
za nejlepšího malíře pražských motivů,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
379
Procházka, Jindřich * 1888
Zatčení spisovatele K. H. Borovského
(The arrest of the writer K. H. Borovsky)
akvarel na papíře, 18x25 cm, rámováno pod
sklem v secesním rámečku, signováno vpravo
dole, datováno 1918, Autor studoval na pražské
AVU, byl krajinářem i figuralistou, rád používal
techniku akvarelu,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

381
382
Dobrý, Václav * 1897
Louky v podhůří na jaře
(Meadows under mountains in spring)
tempera na kartonu, 31x45 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, Autor studoval
malířství ve Vídni, český krajinář 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

379
380
Hlinovský, Stanislav (1924-1994)
Zátiší s jablky
(A still life with apples)
olej na plátně, 17x22 cm, rámováno v masivním
rámu, signováno dole uprostřed datováno 1957,
malíř, grafik a scénograf v Táboře,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

382
383
Hrubeš, J.
Vesnička s cestou a loukami
(A village with a road and meadows)
olej na kartonu, 45x36 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1941, český krajinář
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

380
376

383
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384
Anonym
Jesličky v Betlémě
(Christmas crib in Bethlehem)
olej na na plátně, fixováno na kartonu, 52x37 cm,
rámováno, signováno vpravo dole nečitelně,
český malíř kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
385
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Portrét sedící dámy
(A portrait of a sitting lady)
olej na plátně, 55x45 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoře, datováno 1935, 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: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
386
Forti, T.
Dům u italského jezera
(A house by an Italian lake)
olej na překližce, 21x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, italský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

389
Anonym
Žena se snopy
(A woman with sheaves)
olej na kartonu, 20x28 cm, rámováno, signováno
vlevo dole nečitelně, český krajinář 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

389
390
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: 57 000 CZK (2111 EUR)
odhad: 65 000 až 80 000 CZK

386
387
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Houby
(Mushrooms)
olej na plátně, 45x53 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: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

390
391
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 (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

388
Šimůnek, Jaroslav (1872-1939)
Chalupy
(Cottages)
pastel, 25x34,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, mírně
poškozeno, Autor studoval malířství v Německu
a později u Antonína Slavíčka, byl krajinářem, rád
zobrazoval pražská zákoutí,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

393
Novák, Vladimír * 1898
Malé plachetnice v zátoce
(Small sailboats in a bay)
olej na kartonu, 33x47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor studoval na UMPRUM v Praze
zabýval se především ilustrací,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

393
394
Max, František * 1895
Vesnička
(A village)
Tempera na kartonu, 21x60 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Autor studoval
na AVU u profesora Preislera a na pražské
technice u profesora Blažíčka, jako malíř byl
především krajinářem, vytvářel pastózní malby
a kromě štětce používal též špachtle,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
395
Nagl, František Mořic (1889-1944)
Malé lodě u vesnice
(Small boats by a village)
kombinovaná technika, kvaš a pastel na papíře,
33x45 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1937, Autor
pocházel ze zámožné židovské rodiny, studoval
na AVU u profesora Schwaigra, za první světové
války byl vážně zraněn, zemřel i s rodinou
v Osvětimi, zachovaly se jeho malby
z Terezínského ghetta,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
396
Molnár, Karel (1903-1981)
Stojící ženský akt
(A standing nude female)
olej na plátně, 95x55 cm, rámováno, značeno
vpravo dole iniciálami, obraz uveden v katalogu
výstavy „Malířská sklizeň“ pořádané v pražském
Rudolfinu v roce 2010, datování obrazu 1937,
Autor se narodil na Slovensku v Brezové pod
Bradlom, studoval na AVU u profesora
Obrovského, dlouho žil v Paříži, pracoval
v ateliéru Františka Kupky, s Kupkou se přátelil
a později si dopisovali, za války Molnár působil
v Anglii v československých jednotkách, mnoho
jeho obrazů zůstalo ve Francii a v Anglii,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

391

388

392
Nechleba, Vratislav (1885-1965) – okruh
Nahá dívka klečící na sofa
(A naked female kneeling on a sofa)
pastel na papíře, 60x46 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1942,
Nechleba studoval na pražské AVU u profesora
Pirnera, byl několikrát zvolen rektrorem AVU,
považovali ho za nejlepšího portrétistu své doby,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1111 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

396

50

397
Anonym
Moře s loďkou a rybáři
(A sea with a boat and fishermen)
olej na kartonu, 48x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, český krajinář 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

397
398
Klouda, Hynek (1930-2010)
Polonahá dívka v koupelně
(A half nude female in a bathroom)
olej na plátně, 97x82 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1959, Autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restaruroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
399
Klouda, Hynek (1930-2010)
Budova s elektrickými dráty a muž s tyčí
(A building with electric wires and a man
with a rod)
olej na plátně, 90x80 cm, adjustováno v blind
rámu, signováno vpravo dole, datováno 1981,
Autor studoval na pražské AVU u profesorů
Nechleby, Rady a Holého, H. Klouda byl
především restaurátor specialista na nástěnou
a gotickou malbu, restaruroval mimi jiné
Reinerovu kopuli u Křížovníků, jako malíř byl
ovlivněn moderními směry 60. a 70. let
20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

400
Klouda, Hynek (1930-2010)
Sedící dívka s květinou
(A sitting female with a flower)
olej na plátně, 92x80 cm, adjustováno v blind
rámu, signováno vpravo dole, Autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restaruroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
401
Klouda, Hynek (1930-2010)
Zelená postava s lahví
(A green figure with a bottle)
olej na plátně, 60x46 cm, adjustováno v blind
rámu, značeno vzadu na plátně, Autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady
a Holého, H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou malbu,
restaruroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

403
Šír, Jan
Bitva se Švédy na Karlově mostě
(The battle with Swedes on the Charles
Bridge)
olej na plátně, 49x70 cm, rámováno signováno
vlevo dole, datováno 1947, výjev z Třicetileté
války,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

403
404
Anonym
Sklizeň obilí
(Grain harvest)
olej na plátně, 49x64 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, český krajinář 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

401
402
Klouda, Hynek (1930-2010)
Kupky sena
(Haystack)
olej na plátně, 49x53 cm, rámováno, signováno
vpravo 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,
restaruroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

399
402

404
405
Klouda, Hynek (1930-2010)
Ležící nahá dívka – abstrakce
(A lying nude female – abstraction)
olej na plátně, 50x72 cm, rámováno v liště,
signováno vpravo dole, datováno 1964, Autor
studoval na pražské AVU u profesorů Nechleby,
Rady a Holého, H. Klouda byl především
restaurátor specialista na nástěnou a gotickou
malbu, restaruroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
406
Panuška, Jaroslav (1872-1958)
Vesnička
(A village)
tempera na kartonu, 27x36 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo 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: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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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 (185 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
408
Materna, Václav (1888-1941)
Žena bělící prádlo u chalupy
(A woman whitening laundry by a cottage)
olej na plátně, 68x58 cm, rámováno v řezaném
rámu, signováno vpravo dole, datováno 1921,
Autor studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, byl krajinářem i figuralistou,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 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 (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
412
Klouda, Hynek (1930-2010)
Muž sedící u stolu – abstrakce
(A man si sitting at a table - abstraction)
olej na plátně, 75x60 cm, rámováno v liště,
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, restaruroval mimi jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními
směry 60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

408
409
Macoun, Gustav (1892-1934)
Podhorská krajina se stromy a kameny
(A lanscape under mountains with trees
and stones)
olej na plátně, 51x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval malířství u Aloise
Kalvody, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (592 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
410
Láznička, Ladislav
Stromy u cesty
(Trees along a road)
olej na kartonu, 50x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, moravský krajinář narozený ve Vídni,
studoval mimo jiné u malíře Fr.A. Jelínka,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

410

412

415
Naske, František Xaver * 1884
Žena s kočárkem
(A woman with a stroller)
akvarel na papíře, 25x16 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
416
Max, František * 1895
Zátiší s ovocem, hrníčkem, sklenicí
a karafou
(A still life with fruit, cup, glass and
decanter)
olej kartonu, 30x43 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval na AVU u profesora
Preislera a na pražské technice u profesora
Blažíčka, jako malíř byl především krajinářem,
vytvářel pastózní malby a kromě štětce používal
též špachtle,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
417
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: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

413
Anonym
Madona s dítětem
(Madonna and the child)
olej na dřevě, 25x16 cm, rámováno v původním
dekorativním secesním rámu, kvalitní malba,
český malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
414
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: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

417
418
Jaroš, Petr (1859-1929)
Sběr brambor
(Potato harvesters)
olej na plátně, 99x57 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, mírně poškozeno, Autor studoval
malířství u Hugo Ullíka v Praze a pak v Mnichově
a Drážďanech, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

414
418

52

419
Ondráček
Stromy u cesty - abstrakce
(Trees along a road - abstraction)
akryl na sololitu, 49x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1989,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

423
Šimůnek, Jaroslav (1872-1939)
Dáma v parku
(A lady in a park)
pastel na papíře, 34x23 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1927,
Autor studoval malířství v Německu a později
u Antonína Slavíčka, byl krajinářem, rád
zobrazoval pražská zákoutí,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

419
420
Anonym
Plachetnice u holandského pobřeží
(Sailboats near Dutch shore)
olej na plátně, 74x100 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, holandský malíř
2. poloviny 19. století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
421
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Keř se žlutými květy
(A shrub with yellow flowers)
perokresba na papíře kolorovaná akvarelem,
33x49 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1937, 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 (111 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

427
423
424
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 (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

422
Votruba, František * 1895
Portrét dívky v šátku
(A portrait of a female in scarf)
olej na kartonu, 34x26 cm, rámováno signováno
vpravo dole, Autor studoval na UMPRUM v Praze,
byl především figuralistou, rád zobrazoval
cikánské dívky,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

428
Beneš, Karel * 1881
Chalupa u potůčku
(A cottage near a stream)
olej na kartonu, 33x43 cm, rámováno, pod sklem,
signováno vlevo dole, Autor studoval malířství
u profesora Lišky a Preislera, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

428
424

421

427
Toňátko-Boubín, Antonín* 1903
Chalupa u rybníčku
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 (130 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

425
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Břízy u vodní tůně
(Birch trees near a pool)
olej na plátně, 61x78 cm, rámováno v řezaném
rámu, signováno vlevo dole, mimořádně kvalitní
práce, Autor studoval malířství u Aloise Kalvody,
několik let maloval a vystavoval ve Francii, byl
krajinářem,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1444 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

429
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: 3300 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

426
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: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

429

426

430
Šarša, Eduard (1855-1930)
Alpské jezero
(Alpine lake)
kvaš na papíře, 9x20 cm, rámováno pod sklem
v dekorativním rámu, paspartováno, signováno
vpravo dole, Autor byl středoškolský profesor
a ředitel gymnázia v Příbrami,
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vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

435
Holtenau, J.
Zátiší s bažantem hrozny a máky ve váze
(Still life with pheasant grapes and poppies
in a vase)
olej na plátně, 64x98 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, rakouský malíř přelomu 19.
a 20. století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

430
431
Šarša, Eduard (1855-1930)
Alpský potok
(Alpine stream)
kvaš na papíře, 9x20 cm, rámováno pod sklem
v dekorativním rámu, paspartováno, signováno
vpravo dole, Autor byl středoškolský profesor
a ředitel gymnázia v Příbrami,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

431
432
Harlas, Ondřej (1884-1933)
Dívka u vodopádu
(A female near a water fall)
tempera na kartonu, 35x24 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Autor studoval
na pražské AVU u profesorů Bukovace
a Ottenfelda, byl především krajinářem
a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

435
436
Kutlík, Cyril (1869-1900)
Portrét muž v turbanu
(A portrait of a man in a turban)
olej na kartonu, 18x16 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoře, vzadu datováno 1888, Autor
studoval na AVU v Praze u profesora Pirnera, byl
malířem historických a žánrových obrazů, Kutlík
strávil konec života v srbském Bělehradě, kde
za pomoci místní vlády založil první místní
malířskou školu,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

436

432

433

433
Schmidt, Jindřich * 1897
Interiér lesa
(The interior of forest)
pastel na papíře, 36x26 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1953,
Autor stodoval na UMPRUM v Praze,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
434
Anonym
Mečíky ve váze
(Gladiolas in a vase)
olej na plátně, 78x62 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, pravděpodobně slovenský
malíř 1. poloviny 20. století, vysoce kvalitní
malba,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1111 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

439
Filla, Emil (1882-1953)
Ostnaté dráty
(Barbed wires)
kombinovaná technika na papíře, 16x13 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1949, Autor studoval
na AVU v Praze, zpočátku ovlivněn Munchem,
maloval ve stylu expresionismu, později tvořil
především v kubistickém stylu,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

439
440
Pistorius, Jan Ferdinand * 1899
Hlava koně
(A head of a horse)
olej na kartonu, 56x42 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Autor studoval malířství u profesora
Engelmüllera v Praze, malíř krajinář i figuralista,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

437

437
Šimůnek, Karel (1869-1942)
Stojící žena v županu s odhaleným ňadrem
(A standing female in a bathrobe with
exposed breast)
kresba kolorovaná akvarelem na papíře,
38x28 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, poškozeno, Autor
studoval na pražské AVU u profesorů Pirnera
a Brožíka, byl především vynikajícím kreslířem
a ilustrátorem Maroldova typu,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

441
Passerová, Marie * 1903
Stromy u louky
(Trees near a meadow)
olej na dřevě, 11x16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, česká ilustrátorka
a krajinářka,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

438
Anonym
Pohled na chrám Notre Dame v Paříži v zimě
(A view of the cathedral Notre Dame in
Paris in winter)
olej na plátně, 45x54 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, pravděpodobně
francouzský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

442
Kosejla, J.
Rybářské lodě na břehu u městečka
(Fishing boats on the sea shore near a small
town)
olej na plátně, 67x103 cm, signováno vpravo
dole, datováno 1931, pravděpodobně jugoslávský
malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

438

440
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VII. PLASTIKY,
SKULPTURY
(SCULPTURES,
FIGURES)

446
Anonym
Bronzová figura dámy se slonovinovou
hlavou
(A bronze figure of a lady with ivory head)
bronz na mramorovém podstavci, výška 17 cm,
tak zvaná chryselefantinová soška, Francie,
1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

443
Cartier, Thomas Francois (1879-1943)
Bronzový tygr na bílém kamenném
podstavci
(A bronze tiger on a white stone pedestal)
bronz na hrubě tesaném kameni, celková délka
54 cm, signováno na podstavci, Autor se narodil
v Marseille, studoval u Georgese Gardeta,
proslavil se především zvířecími figurami, známý
francouzský sochař,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1037 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
444
Sucharda, Stanislav (1866-1916)
Velká kovová plaketa zobrazující muže a vrbu
(A big metal plaque depicting a man and
willow)
patinovaná litina, 60x16 cm, plastický reliéf, otvory
k připevnění, popis:Vrba z Kytice K. J. Erbena,
Umělecká Beseda svým členům 1899, Autor
studoval sochařství ve Vídni a pak na UMPRUM
v Praze u profesora Myslbeka, později jeho
asistentem, Sucharda vytvořil pomník Františka
Palackého, podílel se na výzdobě, Obecního
domu, Hlavního nádraží, katedrály sv.Víta,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

449
Rochard, Irenee (1906-1984)
Chrt na černém mramorovém podstavci
(A greyhound on black marble base)
patinovaná kovová kompozice, kamenný
podstavec, celková výška 44 cm, signováno
na podstavci, Autor vytvářel především zvířecí
figury, pracoval ve stylu art deco, získal řadu
ocenění,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

449
446
447
Šejnost, Josef (1878-1941)
Medaile s vyobrazením T. G. Masaryka
(A small plaque depicting T. G. Masaryk)
bronz, průměr 7 cm, líc portrét Masaryka, rub
kněžna Libuše a Bedřich Smetana, vydala ČAV
v roce 1922, značeno autorem, Šejnost studoval
na pražské UMPRUM u profesora Suchardy,
později se věnoval výhradně medailérství, je
autorem československého dukátu,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

450
Wever de, Auguste (1836-1910)
Mefisto
(Mephistopheles)
bronz kombinovaný se slonovinou, celková výška
65 cm, signováno ve hmotě, značeno slévárnou
Cottin bronzes Paris, nápis: Evrope – alegorie
na rozdělenou Evropu, pohár a ozdoba klobouky
ze slonoviny,Wever byl známý belgický sochař
žijící ve Francii,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1667 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
451
Anonym
Malý bronzový slon na zeleném mramoru
(A small bronze elephant on green marble)
bronz na brazilském onyxu, výška 11,5 cm,
pravděpodobně Rakousko, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů, 1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

447
444, 445
445
Úprka, František (Franta) (1868-1929)
Velká kovová plaketa zobrazující plačící
dívku v kroji
(A big metal plaque depicting a crying
female in national costume)
patinovaná litina, 60x16 cm, plastický reliéf,
otvory k připevnění, popis: Neščasná vojna,
Moravská balada, Umělecká Beseda svým členům
1903, železárny Rožmitál, Autor byl bratrem
malíře Jožky Úprky, studoval řezbářství, později
působil v Praze v ateliéru sochaře Bohuslava
Schnircha, podílel se na výzdobě Národního
muzea, vytvářel drobné plastiky inspirované
rodným Slováckem,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

448
Arnold, Vl.
Polopostava sedícího legionáře
(A seated half figure of a legionary)
patinovaná sochařská sádra na dřevěném
podstavci, celková výška 36 cm, signováno
ve hmotě, název ve hmotě: Poslední podpis,
na podstavci značka: Kruh starodružníků,
Praha XIX,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

451
452
Anonym
Stříbrný sedící pes
(A silver sitting dog)
pravděpodobně Itálie, 2. polovina 20. století,
Ag 800/1000, hmotnost 25,5 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

448
452
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453
Anonym
Hlava dívky v barvě mramoru na dřevěném
podstavci
(A head of a girl in the color of marble on
a wooden pedestal)
umělý kámen, dřevo, výška 37 cm, značeno
na podstavci, Francie, reprodukce antické sochy
z dílny muzea v Louvre, 2. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2000 až 3000 CZK

VIII. PŘEDMĔTY
DODATEČNĔ
VLOŽENÉ
DO AUKCE
(SUBJECTS
ADDITIONAL
INSERTED
IN THE AUCTION)
455
Havelka, Roman (1877-1950)
Vodní mlýn (A water mill)
olej na kartonu, 30x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1923, Autor studoval
na AVU u profesora Mařáka, byl vynikajícím
krajinářem,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

455
453
454
Šantrůček, Václav (1866-1931)
Medaile s vyobrazením Pavla Josefa Šafaříka
(A small plaque depicting Pavla Josefa
Šafaříka)
bronz, průměr 5,7 cm, líc portrét Šafaříka
z profilu, rub popis, datováno 1895, značeno
autorem, Šafařík studoval na akademii ve Vídni
a v Praze u profesora Myslbeka, byl sochařem
a vynikajícím medailérem,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

457
Stein, Václav (1917-1944)
Louka s vlčími máky (A meadow with
poppies)
olej na kartonu, 29x39 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, malíř krajinář, zahynul
v koncentračním táboře,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

457

454

456

456
Havelka, Roman (1877-1950)
Podzimní les (An autumn forest)
olej na kartonu, 38x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930, Autor studoval
na AVU u profesora Mařáka, byl vynikajícím
krajinářem,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

458

458
Škrabánek, František (1901-1971)
Louka s lučními květy (A meadow with
wildflowers)
olej na kartonu, 29x41 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Autor studoval malířství u profesora
Engelmüllera, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

459
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-1983)
Klečící polonahá dívka (A kneeling topless
female)
kolorovaná perokresba, 37x52 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, 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: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

459
460
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-1983)
Stojící polonahá dívka (A standing topless
female)
kolorovaná perokresba, 38x51 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, 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: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

460

461

461
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-1983)
Stojící nahá dívka (A standing nude female)
kolorovaná perokresba, 37x52 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, 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: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE
(END OF AUCTION)
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