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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
Výstava dražených předmětů uvedených v tomto katalogu
proběhne v ALMA ANTIQUES, Praha 1. Valentinská 7,
ve dnech 5. 11. – 11. 11. 2016 vždy od 10:00 do 18:00 hod.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

Exhibition of works of art presented in this auction
catalogue will be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague
1. Valentinska No. 7 in 5th November – 11th November
2016 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

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

Aukce proběhne v sobotu 12. 11. 2016 ve 14:00 hod.
v budově ALMA ATIQUES, Praha 1. vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 7th November
at 2:00 p.m. at ALMA ANTIQUES, Prague 1. entrance
Valentinska No. 7.
Parkovat je možné v podzemních garážích
pod nám. Jana Palacha (vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages
under the Jan Palach sq. (entrance by Rudolfinum).

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)
DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
V.
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
VI. MALBA (PAINTINGS)
VII. PLASTIKY, SKULPTURY (SCULPTURES, FIGURES)
PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

Základní informace
1.	Předměty dražby budou draženy
v pořadí podle toho katalogu.
2.	Ceny uvedené v tomto katalogu jsou
ceny vyvolávací a představující zároveň
nejnižší podání.
3.	Dražba probíhá v jednotlivých kolech,
která jsou označena v tomto katalogu
a která dále oznámí licitátor.
V přestávkách mezi jednotlivými koly
musí vydražitel věci z bezprostředně
předcházejícího kola ihned zaplatit.
Pokud k úhradě nedojde a dražba tak
bude zmařena, bude věc dražena
v následujícím kole znovu.
4.	Poškození předmětů dražby
odpovídající běžnému opotřebení
s ohledem na jejich stáří se v katalogu
neuvádějí. Je ve vlastním zájmu
účastníka dražby, aby se před dražbou
osobně seznámil se stavem každé věci
a je výhradně na jeho uvážení, zda věc
odpovídá uvedenému popisu.
Dražebník neodpovídá za případný
chybný popis či pravost věci určené
pro dražbu, v tomto smyslu neposkytuje
dražebník vydražiteli žádnou záruku.
5.	Účastník dražby se svou přítomností
na dražbě podřizuje podmínkám
uvedeným v dražebním řádu, který je

obsažen v tomto katalogu v plném
znění.
6.	Předměty, které byly určeny jako
kulturní památky nebo u kterých
probíhá řízení o takovémto určení jsou
označeny symbolem „ -p- “ a podléhají
zvláštnímu režimu podle zákona ČNR
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. Vývoz všech předmětů
kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu
režimu podle zákona 71/1994 Sb.,
o prodeji a vývozu předmětů kulturní
hodnoty, v platném znění.
7.	Při přepočtu korun na euro bylo
použito kurzu 1 EUR = 27 CZK.
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražební vyhláška o konání veřejné
dobrovolné dražby prováděné
společnou dražbou ve smyslu zákona č.
26/2000 Sb. v platném znění.
1.	Dražebník: U sv. Valentina, v. o. s.,
Praha 1. Valentinská 7, IČO:
48119768, VALENTINUM aukční dům,
provádí dražbu na návrh vlastníků
předmětů dražby, a to dne
12. 11. 2016 ve 14:00 hodin v ALMA
ANTIQUES, Praha 1. Valentinská 7.
2.	Předměty dražby jsou označeny
a popsány, včetně uvedení výše
nejnižšího podání (vyvolávací ceny)

a odhadnuté ceny rovněž v katalogu
věcí určených pro dražbu. Jednotlivé
předměty budou draženy v pořadí
uvedeném v tomto katalogu.
3.	Předměty dražby budou vyvolávány
jejich pořadovými čísly.
Výše minimálních příhozů jsou stanoveny
takto:
a) 100,– CZK, činí-li výše nejnižšího podání
méně než 2 000,– CZK;
b) 200,– CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 2 000,– Kč, ale méně než
5 000,– CZK;
c) 500,– CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 5 000,– CZK,
ale méně než 10 000,– CZK;
d) 1 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 10 000,– CZK,
ale méně než 40 000,– CZK;
e) 2 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 40 000,– CZK,
ale méně než 100 000,– CZK;
f) 10 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 100 000,– CZK,
ale méně než 200 000,– Kč;
g) 20 000,– Kč, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 200 000,– CZK,
ale méně než 400 000,– CZK;
h) 50 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 400 000,– CZK,
ale méně než 1 000 000,– CZK;
i) 100 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 1 000 000,– CZK;
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j) jakákoliv vyšší částka nabídnutá některým
z dražitelů.
O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.
Podání účastníků dražby musí být činěna
v českém jazyce a české měně.
5.	Prohlídka předmětů dražby se uskuteční
ve dnech 5. 11. – 11. 11. 2016 vždy
od 10:00 do 18:00 hodin v ALMA
ANTIQUES, Praha 1. Valentinská 7.
V průběhu prohlídky nejsou její
účastníci oprávněni jakýmkoli
způsobem obrazově zachycovat
vystavené věci. Účastníci prohlídky jsou
rovněž povinni podřídit se všem
opatﬁením dražebníka přijatým
na ochranu vystavených věcí.
6.	Účastník dražby, který se dá v dražbě
zastupovat zástupcem na základě plné
moci je povinen složit dražebníkovi
dražební jistotu. Dražební jistota činí
30 % z nejnižšího podání každého
předmětu dražby, který chce takovýto
účastník dražby dražit. Dražební jistotu
lze složit v hotovosti v provozovně
dražebníka na shora uvedené adrese.
Dokladem o složení dražební jistoty
je potvrzení vydané dražebníkem.
Dražební jistotu lze složit i na účet
dražebníka vedený u ČSOB a.s.,

1.	Items will be auctioned in numerical
order as listed in this catalogue.
2.	The prices listed in this catalogue are
starting prices which represent the
lowest bid. Sums in brackets represent
the auctioneers‘ evaluation price.
3.	The auction will procede in several
sessions. Each session is followed by
a break during which all of the items
auctioned in the preceeding session
should be paid for. A failure to settle
the payment will result in reinstatement
of the particular item back into the
auction. This item will then be
auctioned in the following session.
Damage due to regular wear and
4.	
ageing is not specified in the
catalogue description of the item.
Auctioneer is not responsible for
inaccuracies in the catalogue
descriptions or the authenticity of the
items in auction. In this sense the
auctioneer can not provide any
guarantee for the bidder.
5.	It is required that all individuals taking
part in the auction keep to auction
rules listed fully in the Czech language
part of the catalogue. This translation
includes main rules and basic auction
information only.
6.	
The items that are official considered
’cultural heritage‘ are marked by the
letter „-p-“ in the catalogue and are
subject to special regulations under
CNC (tha Czech National Council) Act
No. 20/1987 Coll. on Care and
Conservation of State Cultural

Praha 1. č.ú.: 103821637/0300. Dokladem
o složení dražební jistoty je originál výpisu
z účtu banky účastníka dražby, ze kterého
je zřejmé,že částka odpovídající dražební
jistotě byla odepsána z účtu účastníka
dražby a převedena na označený účet
dražebníka.
Jestliže účastník dražby předmět dražby
nevydražil, vrátí mu dražebník složenou
dražební jistotu nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne konání dražby,
a to na účet, ze kterého byla dražební jistota
poukázána, nebo na jiný účet označený
účastníkem dražby.
7.	V průběhu přestávek mezi jednotlivými
koly dražby, která jsou označena
v katalogu věcí určených pro dražbu
a která dále oznámí licitátor, musí
vydražitel ihned zaplatit cenu věci
dosaženou vydražením, ke které mu byl
udělen příklep v bezprostředně
předcházejícím kole dražby. Ve stejné
lhůtě musí vydražitel dále zaplatit
náklady spojené s předáním předmětu
dražby, které činí 12. z ceny dosažené
vydražením + DPH. Platba musí být
provedena v hotovosti.
8.	Vydraženou věc předá dražebník
vydražiteli ihned po zaplacení všech
plateb podle čl. 7. této dražební
vyhlášky. Vydražitel se může

Heritage as applicable. These
regulations also include restrictions in
export of these itmes from the Czech
Republic.
7.	The price in Euro are calculated
according to the following rate:
1 EUR = 27 CZK.
AUCTION NOTICE
Auction notice of a public voluntary
auction organised as a common sale
as stated in act No. 26/2000 Sb.
1.	Auctioneer U sv. Valentina, v. o. s.,
Praha 1. Valentinska 7.
ICO: 48 11 97 68, VALENTINUM,
Auction house, is proud to announce
a public voluntary auction as proposed
by the owners of the items auctioned.
The auction takes place in the ALMA
ANTIQUES, Prague 1. Valentinska 7,
12th November 2015 at 2:00 p.m.
2.	Items to be auctioned all carry the
following information: title, Author,
dimensions, technique/material, the
lowest bid, the auctioneers estimated
price. All of the information is identical
to that in the catalogue.
3.	Items of auction will be called out
by their auction numbers.
The value of knockdown bids is as follows:
a) 100,– CZK, when the set lowest bid is
less than 2 000,– CZK
b) 200,– CZK, when the set lowest bid
ranges between 2 000,– CZK and
5 000,– CZK;
c) 5
 00,– CZK, when the set lowest bid
ranges between 5 000,– CZK and
10 000,– CZK;

s dražebníkem dohodnout na jiném
termínu vydání vydražené věci, který
nebude delší než pět pracovních dnů
ode dne konání dražby. V takovém
případě bude vydražená věc vydána
ve shora označeném sídle dražebníka
proti předložení dokladu o zaplacení.
9.	Účastník dražby se může dát v dražbě
zastupovat zástupcem na základû
písemné plné moci s úředně ověřeným
podpisem. Účastník dražby může
za svého zástupce tímto způsobem
zvolit i dražebníka. V plné moci musí
účastník dražby (zmocnitel) uvést i věci,
které má za něho zmocněnec dražit
a dále určit limit, do kterého za něho
má zmocněnec přihazovat, a to pro
každou věc zvlášť.
Přijetí plné moci dražebníkem, případně
umožnění účasti na dražbě jinému
zmocněnci účastníka dražby, je vázáno
na složení dražební jistoty účastníkem
dražby podle čl. 6. této dražební vyhlášky.
V Praze dne 20. 10. 2016
Marek Mahler
Notice: The English text is only
a summary of the czech version.
Basic information

d) 1 000,– Kč, when the set lowest bid
ranges between 10 000,– CZK and
40 000,– CZK;
e) 2 000,– Kč, when the set lowest bid
ranges between 40 000,– CZK and
100 000,– CZK;
f) 10 000,– CZK, when the set lowest bid
ranges between 100 000,– CZK and
200 000,– CZK;
g) 20 000,– Kč, when the set lowest bid
ranges between 200 000,– CZK and
400 000,– CZK;
h) 50 000,– Kč, when the set lowest bid
ranges between 400 000,– CZK and
1 000 000,– CZK;
i) 100 000,– Kč when the set lowest bid
exceeds 1 000 000,– CZK;
h) and any higher value bid offered.
All bids must be made in the czech
language and in the czech currency.
4.	All of items of auction will be exhibited
in ALMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 5th November –
11th November 2016 every day from
10:00 a.m. to 6:00 p.m.
5.	The payments in cash for auctioned
items should be settled in auction
breaks as explained in point 3 of ‚basic
information‘. Further the bidder is
charged an auction fee which is set at
12. of the final bid +VAT.
6.	The auctioned item will be handed over
immediately upon payment of the
charges above. If you are unable to
collect your item at that time a special
date can be individualy arranged.
Prague, 20th October 2016
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO
(FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ
PŘEDMĚTY
A HRAČKY

3
Párové tříplamenné svícny v barokním
stylu
(Pair candlesticks for three cadles in
Baroque-style)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, alpaka,
bohatě plasticky zdobeno, výška každého 43 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

6
Černo bílý gobelínek s holčičkami
a džbánem
(A black and white tapestry with a girl and
jug)
Belgie, Brusel, přelom 19. a 20. století, rámováno
pod sklem, paspartováno, rozměr gobelínku
25x18 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK

(USED OBJECTS
AND TOYS)
1
Bičík s rukojetí z rohoviny a stříbra
(Awhip with handle of horn and silver)
Rakousko-Uhersko, datováno 1904, puncováno,
dřevo, stříbro, rohovina, délka 74 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

3
4
Stoleček se čtyřmi zásuvkami zdobený
intarzií
(A table with four drawers decorated with
marquetry)
Francie, 20. léta 20. století neo barokní styl,
intarzie s květinovým dekorem, mosazné kování,
výška 88 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

1b

5
Dva stolky půlkruhového tvaru
s mosazným zábradlím
(Two tables semicircular shape with brass
railings)
Francie, 1. čtvrtina 20. století, neo empírový styl,
stolečky možné spojit v kulatý stolek, mosazné
ozdoby, v každém stolku 3 šuplíky, výška 70 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

6
7
Černo bílý gobelínek s Jeníčkem
a Mařenkou
(A black and white tapestry with Hansel
and Gretel)
Belgie, Brusel, přelom 19. a 20. století, rámováno
pod sklem, paspartováno, rozměr gobelínku
27x18 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK

2
Kord s trojhranným ostřím a perleťovou
rukojetí
(A cord with triangular blade and a mother
of pearl handle)
Francie, polovina 19. století, důstojnický
vycházkový kord, koš plasticky zdobený
květinovým dekorem a orlem s korunou, čepel
leptaná, rytý nápis, délka 19,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
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8
Dámská kabelka z krokodýlí kůže se
stříbrným uzávěrem
(Ladies purse made of crocodile leather
with silver closure)
pravděpodobně Francie, 20.-30. léta 20. století,
uzávěr kombinace stříbra a želvoviny, puncováno,
Ag 900/1000. bok kabelky označen stříbrným
písmenem G, rozměr 14x21 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

11
Párová zrcadla s rámy v barokním stylu
(Paired mirrors with frames in Baroquestyle)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, rámy zlacené, ovály,
vnější rozměr 76x61cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

13
Stojací dřevěný věšák
(A standing wooden hanger)
Morava, Koryčany,Thonet, 1. třetina 20. století,
ohýbaný buk, barva ořechová, výška 200 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

8
9
Velká mosazná arabská konvice s víkem
(A big Arab brass kettle with lid)
Maroko, 1. polovina 20. století, zdobeno rytinami
s rostlinnými ornamenty, mírně poškozeno, výška
71 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

11
12
Petrolejová lampa
(An oil lamp)
Čechy, 2. polovina 19. století, noha z mléčného
skla malovaná emaily s dekorem květů, mosazný
strojek, nepůvodní širm, celková výška 68 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

13
14
Malá panenka s porcelánovou hlavou
(A small doll with porcelain head)
Německo, Durynsko, Heubach, počátek
20. století, hlava značená, mrkací oči, tělo
kompozice, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

9
10
Dřevěný skládací stolek s mosaznou
kulatou deskou
(Wooden folding table with brass circular
board)
Persie, 20.-30. léta 20. století, skládací nohy
zdobené řezbou a vykládáné perletí, tác zdobený
rytinami s figurálními výjevy, průměr desky
60 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

14

12

15
Hudební nástroj – lesní roh
(Musical instrument – Horn)
Francie, Lyon, Gailland & Laiselet, mosazné tělo,
stříbrný náustek, délka 67 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

15

5

16
Figurální cínová miska
(A figural tin bowl)
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
centrální postava dívky, miska složená se tří částí,
výška 26,5 cm, stříbření mírně setřeno,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

18
Zrcadlo ve zlaceném rámu zdobeném
květinami
(A mirror in a gilt frame decorated with
flowers)
Čechy, konec 19. století, dřevěný zlacený rám,
obdélníkový tvar se zaoblenými rohy, plasticky
zdobeno květinami, fasetově broušené zrcadlo,
vnější rozměr 80x54 cm
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

21
Krátká šavle s mosaznou rukojetí
(A short saber with brass handle)
Francie, polovina 19. století, pěchotní
šavle, značeno, délka 73,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

21
22
Halapartna
(A halberd)
Itálie, 17. století, dlouhý bodec, úchyty na lámání
mečů, dřevěná rukojeť pobitá hřeby, délka
222 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

16
17
Mosazná mísa na noze se skleněnou
vložkou
(A brass bowl on leg with glass insert)
Rakousko,Vídeň, počátek 20. století, secesní styl
s historizujícími prvky, stříbřeno, výška 24,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

22
18
19
Stříbrná naběračka ve formě šneka
(Silver ladle in the shape of snail)
Francie, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno,
Ag 800/1000, hmotnost 35,1 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

17

23
Stříbrná tabatěrka černě zdobená motivem
saní tažených koňmi
(A silver cigarette case black decorated with
sleigh drawn by horses)
Rusko, 2. polovina 19. století, zdobeno tulou
s výjevem ruské trojky a ornamentů, puncováno,
Ag 875/1000, hmotnost 16,79 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

19
20
Stříbrné letadlo
(A silver plane)
pravděpodobně Anglie, kolem poloviny
20. století,Ag 925/1000, hmotnost 67,6 g
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

20

23
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24
Kovová váza plasticky zdobená růžemi
(A metal vase plastically decorated with
roses)
Morava, Moravská Třebová, František Bibus,
počátek 20. století, stříbřená mosaz, značeno,
skleněná vložka výška 33 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

27
Kovový kalamář s figurou fotbalisty
(A metal inkpot with a figure of football
player)
Čechy, 20.- 30. léta 20. století, patinovaná kovová
kompozice, délka 23 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

30
Stříbrný zapalovač
(A silver lighter)
Německo, 20.-30. léta 20. století, značeno „Calibri
Patent“, atypický mechanismus zapalování, ocel,
plášť stříbro, zdobeno rytinami s květinovým
dekorem,Ag 800/1000, celková
hmotnost 57,25 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

27

24
25
Párové kovové svícny ve tvaru sloupu
(A pair of metal candlesticks in the shape of
a column)
Německo, 20.-30. léta 20. století, neoklasicistní
styl, kovová kompozice, výška každého 15,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

28
Dvanáct stříbrných lžiček v etui
(Twelve silver spoons in a box)
Západní Evropa, pravděpodobně Německo,
značeno „Tumser“, polovina 19. století, označeno
iniciálami majitele „L.G.“,Ag 650/1000,
hmotnost 177,95 g, osvědčení Puncovního
úřadu,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

30
31
Stříbrný lorňon
(A silver lorgnette)
Německo, počátek 20. století, hladké tvary, jemně
ryto,Ag 800/1000, celková hmotnost 28,25 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

31
25
26
Výšivka s dívkou v klobouku v rámečku
(An embroidery with a female in a hat in
frame)
Čechy, konec 19. století, neorenesanční styl,
rámováno pod sklem, rozměr výšivky 41x18 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

28
29
Stříbrné míchátko na šampaňské
(A silver champagne stir stick)
Francie, 1. polovina 20. století, vysunovací
mechanizmus, na povrchu ryto, délka 9 cm,
Ag 800/1000, hmotnost 9,65 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

32
Stříbrné příbory v dřevěné krabici
(A silver cutlery in a wooden box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
6 malých lžiček, 6 lžic, 6 vidliček (stříbrné jen
rukojeti), 6 nožů (stříbrné jen rukojeti), malá
naběračka, střední naběračka, velká naběračka,
velká lžíce, celkem 28 kusů,Ag 800/1000, celková
hrubá hmotnost 2200,0 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

29

26

32
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33
Lovecký tesák v kožené pochvě
(A hunting knife in leather sheath)
Rakousko-Uhersko, 18. století, čepel bohatě rytá
motivy zvířat, rukojeť rohovina a rytá mosaz,
celková délka s pochvou 58 cm,
vyvolávací cena: 15 500 CZK (574 EUR)
odhad: 20 00 až 25 000 CZK
34
Stříbrná krabička na cukr se zámkem
(A silver sugar box with lock)
Rakousko-Uhersko, 19. století, puncováno
dobovým puncem, hladké tvary, plasticky
zdobená rukojeť na otvírání víka, klíček, funkční
zamykání,Ag 800/1000, hmotnost 470,0 g, výška
15 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

34
35
Stříbrný stojánek na ubrousky
(A silver napkin holder)
Západní Evropa, 2. polovina 20. století, plasticky
zdobeno dekorem květů,Ag 925/1000,
hmotnost 73,3 g, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

37
Skleněný korbel se stříbrnou montáží
(A glass tankard with silver mount)
Velká Británie, po roce 1880. neorenesanční styl,
montáž plasticky zdobená hlavami faunů
a ornamenty, dobové puncovní značky, skleněné
dno fasetově broušené,Ag 925/1000, celková
hmotnost 1380 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

39
Bohatě vyřezávaný neorenesační sekretář
(Richly carved new renaissance cabinet)
Francie, 2. polovina 19. století, vzhled dvou truhel
na sobě, otvírání ze předu, klíč k funkčním
zámkům, horní část hluboce řezané žánrové
výjevy, datování 1516, spodní část hlava šlechtice
a šlechtičny, bohatě zdobeno rostlinými
ornamenty, výška 158 cm,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1444 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

37

39

38
Látkový vějíř s výšivkou ptáků a květin
(A cloth fan embroidered with birds and
flowers)
Čína, přelom 19. a 20. století, kostěná vyřezávaná
konstrukce, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 2000 až 25000 CZK

40
Modrá váza ve stříbrné montáži
(A blue vase in silver mount)
Německo, konec 19. století, dobový punc, montáž
bohatě plasticky zdobená postavou žen,
prořezáváno,Ag 800/1000, hmotnost 110,85 g,
nepůvodní irizovaná skleněná vložka, celková
výška 26,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

38
35
36
Lovecká puška
(A hunting rifle)
Francie, konec 19. století, hlaveň na jednu
patronu, systém Lefaucheux, zdobeno rytinami
květů, délka 113 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

40

36
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II. SKLO
(GLASS)
41
Křišťálová uvnitř modrá vázička
(A crystal inside blue vase)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
fasetově broušeno, uvnitř modře vrstveno,
značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

43
Křišťálový talíř se šesti talířky se znaky
zemí Československé republiky
(A crystal plate with six plates with the
emblems of the Czechoslovak Republic)
Čechy (Vysočina), Světlá nad Sázavou, hluboce
broušené a ryté křišťálové sklo, na míse
vyobrazen velký státní znak ČSR a nápis „Pravda
zvítězí“, na miskách znaky zemí: Čech, Moravy,
Slezka, Slovenska, Podkarpatské Rusi, na šesté
misce stylizovaní nápis „ČSR“, dar Olomouckého
Sokola prezidentovi Edvardovi Benešovi v roce
1937, příloha: „Příběh dezertního servisu“,
průměr talíře 28 cm, průměr talířků 15 cm,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1111 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

46
Pohár s víkem ze zeleného skla s malbou
erbu
(A goblet with a lid of green glass with
painted coat of arms)
Rakousko, Lobmeyr, zhotoveno pravděpodobně
v Adolfově u Vimperka, 80. léta 20. století,
neorenesanční styl, malováno emaily, značeno na
víku, výška 51 cm, víko mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
47
Hnědo zelená váza ve tvaru kvádru se
segmenty ve hmotě
(A brown green vase in the shape of cuboid
with segments in the mass)
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20. století, návrh
Pavel Hlava, broušené křišťálové sklo uvnitř
hnědě a zeleně vrstvené, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

43

41
42
Fialová mísa s rytinami ptáků a rostlin
(A purple bowl with egravings of birds and
plants)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
alexandritové sklo, bohatě ryto po celém
povrchu, průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

44
Křišťálová váza s rytinou nahé dívky
(A crystal vase with engraving of nude
female)
Čechy, pravděpodobně Karlovy Vary, Moser,
značeno, fasetově broušeno, rytina s iniciálami
„L.K.“, datováno 1941, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

47, 100
48
Podstavec ve tvaru hada a listů
(A stand in the shape of snake and leaves)
Francie, Nancy, Daum, polovina 20. století,
signováno, sklo vytvářené z pasty, tak zvané „Pate
de Verre“, sklo barvené ve hmotě, zelená, žlutá,
fialová, délka 22 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

48
42
44
45
Oranžová váza s hradem
(An orange vase with a castle)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, počátek 20. století,
oranžové sklo, modře vrstvené, leptané,
broušené, značené v dekoru Richard, výška
46 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad:24 000 až 30 000 CZK

49
Červená váza z úzkým hrdlem zdobená
zlatými květy
(A red vase with a narrow neck decorated
with gold flowers)
Francie, Legras, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl,
hrdlo chráněno zlaceným mosazným kroužkem,
zlatá květinová výzdoba vytvořená
galvanoplasticky, výška 41,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

9

50
Modrá vázička s bílo zelenými květy
(A blue small vase with white green
flowers)
Francie, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl,
vrstvené sklo, leptáno, ryto, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

56
Pohár s víkem s malbou šlechtice
(A goblet with a lid with painting of
a nobleman)
Čechy, pravděpodobně Adolfov u Vimperka,
80. léta 20. století, neorenesanční styl,
hnědozelené lesní sklo zdobené nálepy,
malováno emaily a zlatými ornamenty, výška
49 cm, poškozené víčko,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
57
Zelená váza zdobená nálepy ve tvaru
hroznů
(A green vase decorated with fusions in the
shape of grapes)
Čechy, Lenora, Kralik, přelom 19. a 20. století,
secesní styl, irizované sklo, výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

50
51
Váza z opálového skla se žluto fialovými
klíny
(An opal glass vase with yellow purple
wedges)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století, secesní
styl, barveno ve hmotě, výška 35 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
52
Váza z mléčného skla oranžově vrstvená
s černými nálepy
(A milk glass vase of orange layered with
black fusions)
Čechy, pravděpodobně Včelnička, Rückl,
20.-30. léta 20. století, tango styl, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
53
Váza ze žluto zeleného irizovaného skla
opletená fialovým vláknem
(A vase of yellow green irisated glass
braided purple fibre)
Čechy, Lenora, Kralik, secesní styl, počátek
20. století, nitě částečně zatavené, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

58
Váza z modrého skla fasetově broušená
(A vase of blue glass faceted cut)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, polovina 20. století,
tak zvané akvamarínové sklo, výška 23,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
59
Váza z hnědého skla fasetově broušená
(A vase of brown glass faceted cut)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta
20. století, tak zvané topazové sklo, značeno,
broušeno, leptáno, výška 22,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
60
Mléčná váza s červenou skvrnou
(A milk glass vase with red spot)
Čechy (Vysočina), Škrdlovice, 2. polovina
20. století, mléčné vrstvení, ve hmotě červená
skvrna ve tvaru třešně,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

61
Sedm křišťálových talířků
(Seven crystal plates)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, funkcionalistický
styl, návrh pravděpodobně Adolf Loos, na dně
talířků broušená mřížka průměr každého 14 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

61
62
Váza se zeleno zlatým pruhem
s vyobrazením antických postav
(A vase with green and yellow stripe with
a depiction of antique figures)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
atypická oroplastika, fasetově broušeno, leptáno,
zlaceno a malováno, značeno, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
63
Velká fialová váza malovaná bodláky
(A big purple vase painted with thistles)
Francie, Legras, secesní styl, přelom
19. a 20. století, sklovina přecházející z křišťálové
do fialové, malováno emaily, výška,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (889 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
64
Zeleno šedá váza se štíhlým hrdlem
(A greenish-gray vase with a narrow neck)
Francie, Nancy, Daum, 20.-30. léta 20. století,
značeno vybroušenou značkou, mačkané sklo,
sklovina s bublinkami, výška 47 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

54
Červená váza opletená fialovým vláknem
(A red vase braided purple fibre)
Čechy, Košťany u Teplic, Palme-König, počátek
20. století, secesní styl, opálové červeně vrstvené
sklo, hrdlo ve tvaru květu, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
55
Pohár s víkem s malbou šlechtičny
(A goblet with a lid with painting of
a noblewoman)
Čechy, pravděpodobně Adolfov u Vimperka,
80. léta 20. století, neorenesanční styl,
hnědozelené lesní sklo zdobené nálepy,
malováno emaily a zlatými ornamenty, výška
49 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

60
64
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65
Opálová váza s hnědými květy
(An opal vase with brown flowers)
Francie, Nancy, Emille Gallé, počátek 20. století,
secesní styl, opálové sklo, vrstveno, leptáno,
broušeno, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

71
Žlutě lazurovaná sklenice s rytinou madony
(Yellow stained glass with engraving of the
Madonna)
Čechy, polovina 19. století, křišťálové sklo,
lazurované, ryté, nápis „Kateřina Krejčová“, výška
13,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

66
Žluto oranžová váza s dekorem bodláků
(Yellow and orange vase decorated with
thistles)
Francie, značeno: „Diquersil Paris“, počátek
20. století, secesní styl, vrstveno, leptáno,
broušeno, výška 27,5 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
67
Váza ze zeleného irizovaného skla
s plastickým dekorem
(A vase of green irisated glass with plastic
decoration)
Čechy, Lenora, Kralik, přelom 19. a 20. století,
secesní styl, výška 35,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
68
Váza z irizovaného opálového skla
s fialovými vlákny a skvrnami
(A vase of irisated opal glass with purple
fibres and spots)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století, secesní
styl, lehce irizováno, výška 33,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK
69
Skleněný květináč plasticky zdobený
lekníny
(A glass pot with fusions in the shape of
a water lily)
Čechy, Kralik, Lenora, počátek 20. století,
křišťálové irizované sklo zdobené barevnými
nálepy, výška 17,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

75
Velké párové fialové vázy v kovových
montážích
(A pair of big purple vases in metal
mountings)
Čechy, Košťany, Palme-König, přelom
19. a 20. století, irizované sklo opletené vláknem
v secesním stylu, montáže z kovové kompozice
bohatě zdobené v neorenesačním stylu, výška
každé 61 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
76
Fialová irizovaná váza
(A purple irisated vase)
Čechy, Košťany, Palme-König, secesní styl,
plasticky zdobeno, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

71, 72
72
Křišťálová sklenice s rytinou madony
(Crystal glass with engraving of the
Madonna)
Čechy, polovina 19. století, křišťálové sklo, ryté,
nápis „Johann Krejčí“, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
73
Vázička malovaná orchidejemi
(A small vase painted with orchids)
Francie, pravděpodobně Patin, konec 19. století,
secesní styl, zelené sklo, malované emaily, výška
23,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

77
Váza s víkem s malbou dvou šlechticů
(A vase with a lid with a painting of two
noblemen)
Čechy, pravděpodobně,Adolfov u Vímperka, po
roce 1880. neorenesanční styl, zdobeno nálepy,
malováno emaily a zlatem, výška 40 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
78
Křišťálový pohár s rytinou erbu
(A crystal goblet engraved with coat of
arms)
Německo, konec 19. století, neobarokní styl,
rytina pruského erbu na kupě, na patce nohy
rytý vegetativní dekor, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

70
Zelená vázička s černou malbou galantního
páru
(A green vase with black painted gallant pair)
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 19. století, uranové
sklo, černě malováno, ryto, zlaceno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

73
74
Kříšťálová malovaná miska se stříbrným
okrajem
(A crystal painted bowl with a silver rim)
Čechy, Kamenický Šenov, počátek 20. století,
secesní styl, malováno černě a zlatě, stylizovaný
dekor květů a sov, průměr 20,5 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

70

78
79
Miska s víčkem se segmenty květů ve hmotě
(A bowl with lid with segments of flowers
in the mass)
Itálie, Benátky, Murano, 20.-30. léta 20. století,
technika millefiori, průměr 12 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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80
Broušená modro zelená váza kulovitého tvaru
(A cut blue-green vase spherical shape)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta 20. století,
fasetově broušeno, značeno, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
81
Růžovo hnědá broušená váza ve tvaru
zvonu
(A pinkish brown cut vase in the shape of
a bell)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, polovina 20. století,
fasetově broušeno, značeno, výška 26 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
82
Fasetově broušená váza z kouřového skla
(A faceted cut vase of smoke glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, polovina 20. století,
válcovitý tvar, značeno, výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
83
Fasetově broušený křišťálový džbánek
(A faceted cut crystal jug)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
značeno leptanou značkou, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

87
Vázička z modrého skla, červeně vrstvená,
broušená
(A small vase of blue glass, red layered, cut)
Čechy, Nový Bor (Haida), 30. léta 20. století, styl
art deco, probrušovaný stylizovaný dekor květin,
výška 13 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

92
Černá váza s bílými pruhy
(A vase with black and white stripes)
Čechy, Škrdlovice, konec 20. století, hutní
křišťálové sklo barvené ve hmotě, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

87
88
Fasetově broušená váza nepravidelného
tvaru z kouřového skla
(A faceted cut vase irregularly shaped of
smoke glass)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 30.-40. léta
20. století, broušeno do abstraktních tvarů
v podobně listů, leptáno, značeno, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK
89
Fasetově broušená váza z hnědého skla
(A faceted cut crystal vase of brown glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, datováno
1957, topazové sklo, výroční značka 18571957, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

83
84
Šest broušených skleniček různých barev
(Six cut glasses of different colors)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-70. léta 20. století
fasetově broušeno, značeno, výška každé sklenice
5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

91
Červená váza s šedými skvrnami
(A red vase with grey spots)
Čechy, Nový Bor (Haida), 60.-80. léta 20. století,
křišťálové sklo barvené ve hmotě, tvarováno na
povrchu, dekor „Mozek“, návrhář Pavel Hlava,
výška 26 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

90
Fialová váza s rytinami jelena a stromů
(A purple vase with engravings of deer and
trees)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-80. léta 20. století,
alexandritové sklo měnící barvu z červeno
fialové na modro zelenou podle typu osvětlení,
fasetově broušeno, ryto, značeno, výška 22,5 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

93
Fasetově broušená váza z fialového skla
(A faceted cut vase of purple glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
tak zvané alexandritové sklo měnínící barvu
z červeno fialové na modro zelenou podle
osvětlení, značeno, výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
94
Fasetově broušená vázička ze žlutého skla
(A faceted cut small vase of yellow glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-80. léta 20. století,
tak zvané citrínové sklo, značeno, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
95
Křišťálová vázička kulovitého tvaru
s malbou antických postav
(A crystal vase spherical shape with
a painting of ancient figures)
Čechy, Kamenický Šenov (Stein Schönau),
fasetově broušeno, leptaný a malovaný pruh
s postavami, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
96
Křišťálová vázička zvonovitého tvaru
s malbou antických postav
(A crystal vase bell-shaped with a painting
of ancient figures)
Čechy, Kamenický Šenov (Stein Schönau),
fasetově broušeno, leptaný a malovaný pruh
s postavami, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

85
Váza z hnědého skla se slony a palmami
(A vase of brown glass with elephants and
plams)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
art decový styl, zdobeno oroplastikou, leptáno,
zlaceno, značeno na dně a v dekoru iniciálami
LMK (Leo Moser Karlsbad), výška 16 cm,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (852 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
86
Vázička s dvěma uchy se segmenty květů ve
hmotě
(A vase with two handles with segments of
flowers in the mass)
Itálie, Benátky, Murano, počátek 20. století,
technika millefiori, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

96
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97
Půlitr z růžového bíle vrstveného skla
(A half litr glass with handle of rose glass
with white overlay)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl,
bílá vrstva probrušovaná do čoček a ornamentů,
výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 3000 CZK

101
Křišťálové těžítko s červenými květy ve
hmotě
(A crystal paperweight with red flowers in
the mass)
Čechy, přelom 19. a 20. století, barevná květina ve
hmotě, fasetově broušeno, výška 7,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1400 CZK

III. PORCELÁN
A KERAMIKA
(PORCELAIN AND
CERAMIC)
103
Šedo žlutý pták sedící na větvi
(A grey yellow bird sitting on a branch)
Německo, Prusko, Berlín, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, výška
21,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

98, 97
98
Vázička ze zeleného bíle vrstveného skla
(A vase of green glass with white overlay)
Čechy, 20. léta 20. století, druhý biedermeier,
v bílé vrstvě probroušené čočky, zdobeno
rytinami ptáků a ornamenty, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
99
Křišťálová sklenice na noze s malbou Krista
(A crystal glass on leg with a painting of
Christ)
Čechy, 2. polovina 19. století, broušené sklo, tak
zvaná grogovka, oválný medailon s malbou,
zlaceno, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

101
102
Fialová fasetově broušená karafa se šesti
sklenicemi
(A purple facet cut decanter with six
glasses)
Čechy, Nový Bor (Haida), 30.–40. léta 20. století,
alexandritové sklo, fasetově broušená karafa
i sklenice, výška karafy 25 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

104
Dědeček s hočičkou
(Grandfather with girl)
Německo, Prusko, Berlín, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou v kodaňském
stylu, značeno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

102
104
105
Fajánsový talíř s malbou Dona Quijota
(A faience plate with a painting of Don
Quixote)
Španělsko,Talavera, Niveiro, přelom
19. a 20. století, talíř ovál šířka 34 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

99
100
Modrá vázička s červenými skvrnami
(A blue small vase with red spots)
Čechy, 2. polovina 20. století, návrhář Jan
Gabrhel, kulovitý tvar se zúženým hrdlem,
barveno ve hmotě, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

105
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106
Porcelánová miska s kotvou
(Porcelain bowl with an anchor)
Dánsko, Kodaň, Bing & Grondahl, polovina
20. století, plasticky zdobeno, malováno pod
glazurou, kruhový tvar, průměr 21 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

108
Porcelánový tříplamenný svícen na zeď
(A porcelain candlestick for three candles)
Německo, Durynsko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno anděly a květinami, glazováno,
malováno romantickou krajinou v rokokovém
duchu, restaurováno, výška 45 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

110
Porcelánová tanečnice v krajkových šatech
(A porcelain dancer in lace dress)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt,
1. třetina 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, výška 19 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 3700 CZK (137 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

106
107
Párové figurální, pětiplamenné svícny
(A pair of figural candlesticks for five
candles)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt, Müller
und Co., 1. třetina 20. století, porcelán, plasticky
zdobeno postavičkami nahých chlapců (putti)
a růžemi, glazováno, malováno značeno, výška
48 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

108
109
Fajánsová váza zdobená výjevem Paridova
soudu
(A faience vase decorated with scene of
Paris judgement)
Itálie, 2. polovina 19. století, tak zvaná hadí váza,
plasticky zdobeno, ucha ve formě hadů, po
stranách hlavy faunů, malováno výjevem
a krajinou, celková výška 48 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

110
111
Šedý slon na podstavci ve tvaru bubnu
(A gray elephant on a stand in the shape of
a drum)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu K.335, výška 10 cm,
vyvolávací
cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

107
111

109

112
Váza s víčkem s malbou rokokového páru
v zahradě
(A vase with cover with painting of Rococo
couple in garden)
Německo, Sasko, Drážďany, Helena Wolfsohn,
2. polovina 19. století, značeno, porcelán,
plasticky zdobeno, glazováno, malováno, výška
26 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 11 00 až 14 000 CZK

14

113
Velký papoušek s barevnou čelenkou
(A big parrot with a colored headband)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt,
přelom 19. a 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, výška 42,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 18 000 CZK

119
Fajánsový košík s malbou ptáka a květů
(A faience basket with painted bird and
flowers)
Francie, Prováns, 2. polovina 20. století, značeno
„Dellerie & Moustiers“, ovál délka 27 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

114
Papoušek s třešněmi
(A parot with cherries)
Německo, Sasko, Potschappel, počátek 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, výška
40 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (367 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
115
Hrníček ve tvaru dívčí hlavy
(A cup in the shape of female head)
Sovětský svaz, Leningrad (Petrohrad), LFZ,
60.-80. léta 20. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

122
Porcelánový zahradník s konví
(A porcelain gardener with watering can)
Německo, Sasko, Míšeň, počátek 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, číslo modelu 18
(původní Kändlerův model), pořadí z formy
119, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (426 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
123
Váza s kohoutem a vajíčky
(A vase with cock and eggs)
Čechy,Teplice,Amphora, 20.-30. léta 20. století,
plasticky zdobeno, barevně glazováno, značeno,
výška 34 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

119
120
Velký zelený keramický květináč
(A large green ceramic pot)
Morava, Olomučany, Shütz, přelom
19. a 20. století, plasticky zdobeno vegetativními
ornamenty, barevně glazováno, výška 31 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

124
Bílá figurální váza s dívkou a ptáky
(A white figural vase with female and birds)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 20. století,
secesní styl, částečně glazováno, černě a zlatě
stínováno, značeno, výška 68 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

115
116
Dvě keramické vázy s vránami
(Two ceramic vases with crows)
Čechy,Teplice,Amphora, 20.-30. léta 20. století,
plasticky zdobeno, barevně glazováno, značeno,
výška každé 28 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (241 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK
117
Busta dívky s makovými květy
(Bust of a female with poppy flowers)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 20. století,
secesní styl, jemná kamenina, glazováno,
malováno, značeno růžovým trojúhelníkem,
výška 43 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

120
121
Klečící tanečnice s kytarou
(A kneeling dancer with a guitar)
Itálie,Torino, kolem poloviny 20. století, značeno,
glazovaná keramika, malováno, výška 42 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (181 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

124
125
Tanečníci tanga
(Tango dancers)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

118
Fajánsový tác s šesti miskami
(A faience tray with six bowls)
Itálie,Toskánsko, polovina 20. století, značeno
v dekoru, malováno ve stylu italské renesance
ornamenty a rostlinnými motivy, značeno
v dekoru, tác s miskami možné sestavit v jeden
velký tác, celková délka 87 cm
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

121
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126
Velký ležící chrt
(A big lying greyhound)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu K200/2,
vyvolávací cena: 8000 CZK (290 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

129
Nahá dívka sedící na tygrovi
(A nude female sitting on a tiger)
Německo, Bavorsko, Selb, Hutschenreuther,
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno,
zlaceno, značeno, modelér: K.Tutter, výška 26 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

132
Porcelánové kůzle
(A porcelain kid)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, značeno
uměleckou značkou továrny, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

126
127
Keramická vázička se čtyřmi uchy zdobená
kříži
(A ceramic vase with four handles
decorated with crosses)
Čechy,Trnovany u Teplic,Wahliss, počátek
20. století, secesní styl, jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzovými barvami, šírka
14 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

132
129
130
Porcelánová Číňanka s vějířem
(Porcelain Chinaman with a fan)
Čechy, Royal Dux, polovina 20. století, glazováno,
malováno, zlaceno, značeno, výška 49 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

128
Porcelánová třípatrová mísa na noze
s modrým dekorem
(A three-storey porcelain bowl on foot with
blue decor)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
talíře prolamované okraje, malováno cibulovým
vzorem, glazováno, značeno, výška 44 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

133
Fajánsová mísa na noze malovaná
květinami a ptáky
(A faience bowl on leg painted with flowers
and birds)
Francie, Provence, značeno „Dellerie &
Moustiers“, 2. polovina 20. století, miska zdobená
prolamováním, výška 16 cm, průměr 28 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 3400 až 3000 CZK

133
134
Fajánsová váza malovaná květinami a ptáky
(A faience vase painted with flowers and
birds)
Francie, Provence, značeno „Dellerie &
Moustiers“, 2. polovina 20. století, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

130

128

131
Porcelánový zeleno zlatý motýl
(A porcelain green gold butterfly)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, značeno, výška
7 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

134
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135
Modrý šálek s podšálkem s nápisem Marie
(A blue cup and saucer with word Marie
(Mary))
Čechy, 2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, zlaceno, výška 7,5 cm
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

139
Dva porcelánoví buldočci
(Two porcelain bulldogs)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), 20.-30. léta
20. století, značeno, umělecká výroba, glazováno,
malováno, výška, restaurováno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
140
Klečící pierot s kyticí
(Kneeling Pierrot with flowers)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu 49, vytlačené jméno
modeléra – Gholzer, výška 9,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

135
136
Fajánsová váza s malbou hradu, květin
a hroznů
(A faience vase painted with castle, flowers
and grapes)
Slovensko, Modrá, 60.-80. léta 20. století,
malováno v lidovém stylu habánské fajánse, výška
31 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

145
Porcelánová soška malíře a kozy
(A porcelain figure of painter and goat)
Čechy, polovina 19. století, neglazovaný porcelán
- biskvit, malováno, výška 12,5 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

141
Bílá dáma s vějířem
(A white lady with a fan)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, značeno, číslo
modelu 7, vytlačené jméno modeléra - Gholzer,
výška 18,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
142
Keramický talíř s malbou květů a ptáků
v orientálním stylu
(A ceramic plate with painted flowers and
birds in the Oriental style)
Rakousko, Schwaz, 2. polovina 19. století, fajáns
malovaná v tureckém stylu (Szolnay), průměr
40 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
143
Fajánsová láhev s uchem
(A faience bottle with handle)
Slovensko, datováno 1887, tak zvaný čepák,
malováno modro zeleným rostliným dekorem,
nápis:“Šmeringa Dénes“, značeno pod uchem VF,
zhotoveno v duchu habánské fajánse, výška
28 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

136

145
146
Porcelánová dóza s víkem s malbou páva
(A porcelain bowl with lid with a painting
of a peacock)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, glazováno,
zdobeno domalovaným tiskem, zlaceno, značeno,
průměr 12 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK
147
Chlapeček v klobouku s hračkou koníka
(A boy in hat with toy horse)
Německo, Sasko, Míšeň, první polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, číslo
modelu 697, pořadí z formy 444, číslo malíře
75, výška 17 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
148
Nahý chlapeček – rybář
(A nude boy - fisherman)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, číslo
modelu C 98, číslo malíře 9, délka 12 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

137
Hnědý šálek s podšálkem se stříbrnými
pruhy
(A brown cup and saucer with silver
stripes)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, galvanoplasticky zdobeno, značeno,
výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2000 CZK
138
Motýl s černo žlutými křídly
(A butterfly with black and yellow wings)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

144
Talíř s malbou města u řeky
(A plate with painting of town by river)
Německo, Prusko, Berlín, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno malováno, zlaceno, značeno,
berlínská porcelánka byla proslulá malbou vedut,
průměr talíře 24,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

143

149
Amorek s šípem a srdcem
(Cupid with arrow and heart)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, číslo
modelu C 109, pořadí z formy 101, číslo malíře
57, výška 19,5 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (926 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
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150
Amorek svazující dvě srdce
(Cupid tying two hearts)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, na podstavci
nápis v francouzštině „Je les unis“ (Já je spojím),
značeno, číslo modelu F1, pořadí z formy
125, číslo malíře 69, výška 14 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

154
Šálek s podšálkem s malbou modrých,
červených a žlutých pruhů
(A cup and saucer painted with blue, red
and yellow stripes)
Čechy, Nová Role, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, porcelán, glazováno, malováno, značeno,
výška
5,5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK

151
Stojící nahá bohyně
(A standing naked goddess)
Německo, Sasko, Míšeň, 20.-30. léta 20. století, bílý
porcelán, glazováno, značeno z boku na
podstavci, číslo modelu 1043, pořadí z formy
153, výška 35 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

155
Bílý papoušek
(A white parrot)
Německo, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, zlatě malováno, mírně setřeno,
značno, výška 30,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

159
Velký plochý talíř s malbou modrých
a růžových květů
(A large flat plate with a painting of blue
and pink flowers)
Německo, Sasko, Míšeň, 1. čtvrtina 20. století,
porcelán, plasticky zdobeno dekorem listů vinné
révy, glazováno, malováno květinami, zlaceno,
značeno, dortový talíř, průměr 33 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

159
160
Velká porcelánová váza s víkem v bronzové
montáži
(A big porcelain vase with lid in bronze
mounting)
Francie, Paříž, zhotoveno ve stylu Sévres, přelom
19. a 20. století, malováno modře pod glazurou,
květinami a zlatem na glazuře, bronzový
podstavec, kovová ucha, na porcelánové noze
značka Sévres a nápis: „Peint a la main“ (ručně
malováno), výška 74 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

151
152
Šálek s podšálkem zdobený ostružinami
(A cup and saucer decorated with
blackberries)
Německo, Bavorsko, Rosenthal 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, zdobeno
domalovaným potiskem, značeno, výška 4,5 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

152, 137
153
Šálek s podšálkem s malbou modrých
a zlatých ornamentů
(A cup and saucer painted with blue and
golden ornaments)
Německo, Bavorsko,Thomas, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, zlaceno, značeno, výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

155
156
Porcelánový talíř s malbou slepic
(A porcelain plate with painting of hens)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
okraje zdobené prolamováním, glazováno,
malováno, značeno, průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
157
Porcelánový talíř s malbou přístavu
(A porcelain plate with a painting of port)
Německo, Sasko, Míšeň, polovina 19. století,
glazováno, malováno centrálním obrázkem,
květinami a zlatými ornamenty, značeno, průměr
23 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (166 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
158
Porcelánový talíř s malbou broskve
a hroznů
(A porcelain plate with a painting of
peaches and grapes)
Německo, Sasko, Míšeň, 1. čtvrtina 20. století,
plasticky zdobeno, glazováno, malováno
centrálním motivem ovoce a květinami, zlaceno,
značeno, průměr 24 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

161
Porcelánová váza malovaná bílými květy
(A porcelain vase painted with white
flowers)
Dánsko, Kodaň, královská porcelánka, 20.-30. léta
20. století, malováno pod glazurou, značeno,
výška 29 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
162
Porcelánová krabička malovaná galatními
výjevy
(A porcelain box painted with gallant
scenes)
Francie, Paříž, značeno značkou zkřížených šípů,
2. polovina 19. století, mosazné kování, glazovaný
porcelán, tyrkysové plochy, malby na víčku i po
stranách, šířka 9 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
163
Dvě fajánsové vázy s fialovou malbou
pastýřských výjevů
(Two faience vases with purple painted
shepherds scenes)
Francie, 2. polovina 19. století, vázy s víčky,
plasticky zdobeno beraními hlavami
a květinovým dekorem, centrální monochromní
malba, barevné květy, celková výška 36 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
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164
Nahý chlapeček s bernardýnem
(A naked boy with St. Bernard dog)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu 1259, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
165
Velká porcelánová váza s malbou
rokokového páru v zahradě
(A big porcelain vase with painting of
Rococo couple in garden)
Německo, Sasko, Potschappel, Karl Thiem,
2. polovina 19. století, porcelán, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, značeno, výška
49 cm, chybí víčko,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1037 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
166
Malá fajánsová láhev malovaná zajícem
a květinami
(A small bottle of faience painted with
a hare and flowers)
Slovensko, 1. polovina 19. století, zhotoveno
v duchu habánské fajánse, značeno značkou „F“
na dně, výška 12 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

169
Figurální slánka se sedící dívkou
(A figural salt cellar with a sitting woman)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, číslo modelu
302 (původní Kändlerův model), pořadí z formy
46, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
170
Tanečnice v červeno zlatých šatech
(Dancer in red and gold dress)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, značeno, číslo modelu 204, vytlačené
jméno modeléra D. Charol, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
171
Bílý pudl
(A white poodle)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

167
Mísa na figurální noze zdobené ženou
a andělem
(A bowl on figural leg decorated with
woman and an angel)
Německo, Durynsko, Plavno, 2. polovina
19. století, porcelán, plasticky zdobeno květinami,
glazováno, malováno chladnými barvami
v durynském stylu, výška 51 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
168
Porcelánový stojánek na zeď zdobený
květinami a ovocem
(A porcelain stand on a wall decorated with
flowers and fruit)
Německo, Sasko, Potschappel, počátek 20. století,
porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
malováno, značeno, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (141 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

(JEWELLERY, COINS,
CLOCKS, WATCHES)
174
Stříbrná brož s lodí
(A silver brooch with ship)
Československo, 20.-30. léta 20. století, návrh
Jaroslav Horejc, plasticky zdobeno, prořezáváno,
Ag 900/1000. 11,6 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (26 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK

174
175
Stříbrná brož s vyobrazením Hradčan
(A silver brooch with a depiction of the
Prague Castle)
Československo, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno,Ag 800/1000. 10,43 g,
vyvolávací cena: 650 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

171
172
Váza na třech nožkách s víkem malovaná
květinami a ptáky
(A vase on three legs with a lid painted with
flowers and birds)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, styl kutani,
jemná kamenina, víčko zdobeno figurou psa,
ucha ve formě mořských koníků, glazováno,
malováno, výška 26,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
173
Talíř malovaný čínskými postavami, ptáky
a květinami
(A plate painted with Chinese figures, birds
and flowers)
Čína, 19. století, porcelán, glazováno, malováno,
tak zvaný kantonský medailon s výjevy ze života
Číňanů, kvalitní provedení, jemná malba, průměr
21,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

168

IV. ŠPERKY,
MINCE,
HODINY,
HODINKY

175
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176
Zlacený stříbrný náramek s podkovou
(A gold plated silver bracelet with
a horseshoe)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno, osazen almadin ve tvaru
kapky,Ag 750/1000, celková hmotnost 14,98 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

176
177
Stříbrný náramek s články kruhového tvaru
(Silver bracelet with chains of the circular
shape)
Československo, 20.-30. léta 20. století,
puncováno dobovým puncem, art decový styl,
Ag 835/1000, hmotnost 22,2 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

181
Prsten a náušnice s diamanty a smaragdy
(A ring and earrings with diamonds and
emeralds)
Itálie, 2. polovina 20. století, v každém kusu
osazen obdélníkový smaragd s diamanty kolem,
diamanty celkem 1,2 ct, smaragdy 2 ct, bílé
Au 585/1000, celková hmotnost 10,84 g,
vyvolávací cena: 49 000 CZK (1815 EUR)
odhad: 60 000 až 75 000 CZK
182
Zlatá brož kruhového tvaru s červeným
korálem
(A gold brooch circular shape with red
coral)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
původně brož a závěs, osazen korál a diamantová
routa, plasticky zdobeno, ověšeno řetízky,
Au 585/1000 a 460/1000, celková
homotnost 5,55 g
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
183
Zlatý přívěsek s diamantovými routami
(A gold pendant with diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, složeno
ze 3 částí, spodní část kruhovity tvar, plasticky
zdobeno, diamantové routy celkem asi 0,3 ct,
Au 710/1000, celková hmotnost 5,25 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

178
Stříbrný náramek s hnědo žlutými kameny
- tygří oka
(A silver bracelet with brown yellow stones
- tiger’s eyes)
Itálie, 2. polovina 20. století, osazeny čtyři kameny
v obrubách,Ag 925/1000, celková
hmotnost 14,5 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK

185
Prsten z bílého zlata se dvěma diamanty
(A necklace of white gold with two
diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, art decový
styl, tvar obdélníku, na povrchu bohatě ryto,
diamanty celkem 0,25 ct,Au 585/1000, celková
hmotnost 1,85 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

185
186
Náhrdelník z bílého zlata s diamanty
a safíry
(A necklace of white gold with sapphires
and diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, art decový
styl, tvar kosočtverce, dlážděno diamanty celkem
0,35 ct a drobnými safíry,Au 585/1000. platina
Pt 950/1000, celková hmotnost 4,55 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1074 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
187
Zlatý prsten se safírem a diamanty
(A gold ring with sapphire and diamonds)
Itálie, 2 polovina 19. století, centrální přírodní
safír oválného tvaru asi 1,4 ct, kolem diamantové
routy celkem asi 0,15 ct,Au 680/1000, celková
hmotnost 3,48 g,
vyvolávací cena: 14 500 CZK (537 EUR)
odhad: 16 000 až 18 000 CZK

179
Stříbrná brož se zeleným kamenem
a markazity
(A silver brooch with green stone and
marcasites)
Itálie, 20.-30. léta 20. století, osazen chrysopras
a drobné markazity,Ag 925/1000. 5,50 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

188
Zlatý prsten s červeným korálem
(A gold ring with red coral)
Rakousko-Uhersko, 2 polovina 19. století, původní
punc, korál broušený do tvaru čočky, na povrchu
ryto,Au 580/1000, celková hmotnost 5,60 g,
vyvolávací cena: 4200 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

183

179
180
Zlatá brož oválného tvaru s diamantem
a černým emailem
(A gold brooch oval shape with diamond
and black enamel)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
neorenesanční styl, brož a závěs, plasticky
zdobeno, osazena diamantová routa,
Au 585/1000, celková homotnost 10,75 g
vyvolávací cena: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

184
Prsten z bílého zlata ve tvaru květu
s diamantem
(A necklace of white gold in the shape of
flower with diamond)
Itálie, kolem poloviny 20. století, plasticky
zdobeno, osazen briliant o hmotnosti 0,4 ct,
Au 750/1000, celková hmotnost 4,25 g,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (815 EUR)
odhad: 28 000 až 35 000 CZK

188

184
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189
Zlatá brož s portrétem Františka Josefa I.
(A gold brooch with portrait of Franz
Joseph I)
Rakousko-Uhersko, 2 polovina 19. století, vzadu
na broži vyryta koruna a iniciály „FJ“, portrét tisk
na porcelánu s malovanými černo žlutými okraji,
Au 585/1000, celková hmotnost 18,25 g,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (463 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

194
Velké granátové náušnice ve tvaru květu
(A big garnet earrings in the shape of
flower)
Čechy, přelom 19. a 20. století, butony ve tvaru
květu, skupinové fasování granátovou technikou,
Ag 800/1000, hmotnost 6,40 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
195
Zlacená brož ve tvaru šipky zdobená
perličkami
(A gold plated brooch in the shape of an
arrow decorated pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, duté
stříbro, plasticky zdobeno, zlaceno, zdobeno
říčními perličkami,Ag 800/1000, hmotnost 5,3 g
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

189
190
Masivní zlatý náramek zdobený opálem
a dvěma perličkami
(Massive gold bracelet decorated with opal
and two small pearls)
Rakousko-Uhersko, 2 polovina 19. století,
biedermeierovský styl, centrální ozdoba ve tvaru
mašle, pantové otvírání, ryto,Au 585/1000,
hmotnost 27,03 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1074 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

193
Empirové bronzové hodiny s pastýřem
(Empire style bronze clock with
a shepherd)
Francie, počátek 19. století, empirový styl, zlacený
bronz, zdobeno postavou pastýře s kloboukem,
mošnou a psem, podstavec s plastickým
vyobrazením stromů a salaší, rytý číselník, půlové
bití, pouzdro dobrý stav,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1185 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

198
199
Prsten ze žlutého zlata s centrálním
diamantem a diamanty po stranách
(Yellow gold ring with central diamond and
diamonds on the sides)
Itálie, 2. polovina 20. století, centrální diamant
0,25 ct, drobné kamínky 0,3 ct,Au 750/1000,
celková hmotnost 3,95 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

195
196
Stříbrný prsten s granáty
(A silver ring with garnets)
Čechy, přelom 19. a 20. století, skupinové
zpracování kamenů do tvaru čočky,Ag 800/1000,
hmotnost 2,6 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

199
200
Prsten ze žlutého zlata ve tvaru uzlu
(A yellow gold ring in the shape of a knot)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobeno, ryto,Au 585/1000, hmotnost 3,20 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK

191
Zlatý náhrdelník s modrými tyrkysy
(A gold necklace with blue turquoises)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
tvořeno 6 segmenty s tyrkysy vyskládanými do
tvaru květů,Au 410/1000, celková
hmotnost 10,44 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
192
Zlatá kruhová brož s perličkami a rubíny
(A gold circle brooch with pearls and
rubies)
Itálie, 2. polovina 20. století, žluté zlato, osazeno
11 rubínů, celkem asi 1,32 ct, kultivované perly,
znalecný posudek,Au 585/1000. Au 560/1000,
celková hmotnost 9,75 g,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

198
Stříbrný závěs s perletí
(A silver pendant with mother of pearl)
Itálie, přelom 19. a 20. století, perleť
nepravidelného tvaru ve stříbrném rámečku,
Ag 925/1000, hmotnost 2,2 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

196
197
Troje náramkové hodinky - Ruhla, Prim
a Sputnik
(Tree wrist watch – Ruhla, Prim, Sputnik)
hodinky socialistického bloku, 70. léta 20. století,
Ruhla (NDR) průměr číselníku 3,5 cm, Prim
(ČSSR) průměr číselníku 3 cm, Sputnik (SSSR)
průměr číselníku 3,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

197

200
201
Zlatá brož s perletí s řezbou andělů
(A golden brooch with mother of pearl with
carvings of angels)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století,
oválný tvar, řezba malého a velkého anděla,
rámeček Au 585/1000, celková hmotnost 16,80 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
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202
Stolní hodiny na ptačích nožkách
(A table clock on bird‘s legs)
Německo, 20. léta 20. století, kovová kompozice,
značený číselník, funkční stav, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

205
Náušnice s černým onyxem a markazity
(Earrings with black onyx and marcasites)
západní Evropa, polovina 20. století, visací
náušnice v art decovém stylu, dlážděno
markazity,Ag 925/1000, hmotnost 5,7 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

208
Prsten z bílého zlata s řadou pěti diamantů
(A ring of white gold with a row of five
diamonds)
Západní Evropa, polovina 20. století, diamanty
celkem 0,25 ct,Au 585/1000, celková
hmotnost 3,04 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

208

205
206
Náušnice z bílého zlata s bílými kameny
(Earrings of white gold with white stones)
Západní Evropa, polovina 20. století, dlážděno
drobnými zirkony,Au 585/1000,
hmotnost 11,94 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

209
Stříbrný prsten se žlutým jantarem ve tvaru
brouka
(A silver ring with yellow amber in the
shape of beetle)
Polsko, 20.-30. léta 20. století, řezba v jantaru,
puncováno Ag 900/1000, hmotnost 8,2 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

202
203
Kapesní hodinky Omega s černým
číselníkem
(A pocket watch Omega with a black dial)
Švýcarsko, 20.-30. léta 20. století, hodinky
tříplášťové, letecké, vteřinovka, značený stroj,
15 kamenů, průměr 4,7 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

209
206
207
Prsten z bílého zlata s velkými bílým
kamenem a čtyřmi řadami drobných
kamenů
(A ring of white gold with large white stone
and four rows of small stones)
Západní Evropa, 2. polovina 20. století, centrální
kámen s briliantovým výbrusem, drobné kameny
ve 2 řadách po stranách, zirkony,Au 585/1000,
hmotnost 3,50 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

210
Kovové hodiny s tetřevem
(A metal clock with a capercaillie)
Německo, počátek 20. století, plasticky zdobeno
v secesním duchu, na pouzdru postava tetřeva,
bílý číselník s arabskými číslicemi, funkční stav,
výška 24,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

203
204
Šňůra z červených mořských korálů
(A cord of red corals)
Itálie, konec 19. století, kuličky korálů řazeny
podle velikosti, zapínání double, celková délka
50 cm, hmotnost 27,1 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

207

210
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211
Zlatá brož se srnčími zuby
(A golden brooch with venison teeth)
Československo, 20.-30. léta 20. století, dobový
punc, plasticky zdobeno dubovými listy,
Au 585/1000, celková hmotnost 4,8 g,
vyvolávací cena: 3800 CZK (141 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

215
Zlatý přívěsek s andělem
(A gold pendant with angel)
Čechy, 2. polovina 19. století, závěs kruhový tvar,
plastický andílek podpírající si hlavu,
Au 585/1000, hmotnost 0,40 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (22 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

220
Dvaceti krejcar František Josef I.
(Twenty kreutzer Franz Joseph I)
Rakousko, datováno 1870. líc portrét panovníka,
rub rakouská orlice,Ag 500/1000,
hmotnost 2,60 g,
vyvolávací cena: 30 CZK (1 EUR)
odhad: 50 až 60 CZK
221
Stříbrný zlacený křížek
(A silver gilded small cross)
Itálie, po roce 1880. neorenesanční styl, zdobeno
filigránem a granulací,Ag 925/1000. 2,25 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 400 až 500 CZK

217, 216, 215
211
212
Zlatá brož ve tvaru květiny se zeleným
a bílými kameny
(A golden brooch in the shape of a flower
with green and white stones)
Rakousko, 20.-30. léta 20. století, listy chrysoprasy,
květy křišťál, středy diamanty, bílé zlato,
Au 750/1000, celková hmotnost, 5,00 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
213
Náhrdelník s diamanty a perlou
(A necklace with diamonds and pearl)
Československo, 20.-30. léta 20. století, centrální
ovál se 3 diamanty, dva ověsky s perlou
a briliantem o hmotnosti 0,25 ct, celkem
diamanty 0,35 ct, bílé Au 585/1000, celková
hmotnost 5,45 g,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
214
Náhrdelník ze čtyřech řad červených
kamenů s masivním zlatým uzávěrem
(A necklace of four rows of red stones with
solid gold closure)
Čechy, přelom 19. a 20. století, masivní zlatý
uzávěr s dvanácti českými granáty, uzávěr
Au 585/1000 celková hmotnost 6,00 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

216
Zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku
(A gold pendant in the shape of
a cloverleaf)
Čechy, přelom 19. a 20. století, na povrchu ryto,
Au 585/1000, hmotnost 1,05 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 ZK
217
Zlatý přívěsek ve tvaru květu
(A gold pendant in the shape of a flower)
Čechy, přelom 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno,Au 585/1000, hmotnost 0,45 g,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK
218
Uherský patnácti krejcar Marie Terezie
(Hungarian fifteen kreutzer Maria Theresia)
Horní Uhry (Slovensko), Kremnica, datováno
1743, líc hlava císařovny, rub madona s dítětem,
Ag 563/1000, hmotnost 6,40 g,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

218
219
Šesti krejcar František Josef I.
(Six kreutzer Franz Joseph I)
Rakousko, datováno 1849, líc nápis „6 kreuzer“,
rub rakouská orlice ve štítu s korunou,
Ag 428/1000, hmotnost 1,19 g,
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR)
odhad: 80 až 100 CZK

214

219, 220

221
222
Stříbrný náramek zdobený modrým
emailem
(A silver bracelet decorated with blue
enamel)
Německo, 20.-30. léta 20. století, art decový styl,
článkový náramek, zdobeno stylizovaným
dekorem květin, zvýrazněno modrým a červeným
emailem,Ag 835/1000, hmotnost 16,5 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
223
Stříbrný náramek zdobený filigránem
a markazity
(Silver bracelet decorated with filigree and
marcasites)
Itálie, 20.-30. léta 20. století, článkový náramek,
zdobeno jemným filigránem a řadami drobných
markazitů,Ag 835/1000, celková hmotnost 17,6 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK
224
Zlatý článkový náramek
(A gold chain bracelet)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, dobový punc, články trojúhelníkovitého
tvaru,Au 585/1000, hmotnost 31,05 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 27 000 až 32 000 CZK
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225
Stříbrná brož ve tvaru páva zdobená
barevnými kameny
(A silver peacock brooch decorated with
colorful stones)
Itálie, 2. polovina 20. století, zdobeno drobnými
korály, tyrkysy, opály, rubíny, safíry, smaragdy,
Ag 925/1000, celková hmotonost 8,9 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

DRUHÉ KOLO
(SECOND SESSION)

229
Icart, Louis (1880-1950. - okruh
Dívka s rozbitým džbánem
(A female with broken jug)
barevný lept na papíře, ovál 45x32 cm, rámováno
pod sklem, 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: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

V. GRAFIKA,
FOTOGRAFIE
A KRESBY
225
226
Stříbrný náhrdelník, náramek a prsten
zdobený tyrkysy a perlami
(A silver necklace, bracelet and ring
decorated with turquoise and pearls)
Německo, 2. polovina 20. století, plasticky
zdobeno v neobarokním stylu, celkem 3 kusy,
Ag 835/1000, celková hmotnost 26,0 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

(PRINTS, PHOTOGRAPHS
AND DRAWINGS)
228
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na Václavské náměstí od Národního
muzea
(A view of Wenceslas Square in Prague from
the National Museum)
litografie na papíře, 30x38 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vpravo
dole na desce, datováno 1949, autor pocházel ze
známé umělecké rodiny, malířství studoval na
AVU u profesora Ženíška, dále v Mnichově,
studijní pobyt ve Francii, Stretti byl krajinářem,
ale především vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

229
230
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na Malou Stranu a kostel svatého
Mikuláše
(A view of the Little Quarter and the Church
of St. Nicholas)
litografie na papíře, 38x30 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vpravo
dole na desce, datováno 1949, autor pocházel ze
známé umělecké rodiny, malířství studoval na
AVU u profesora Ženíška, dále v Mnichově,
studijní pobyt ve Francii, Stretti byl krajinářem,
ale především vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

228
226
227
Zlaté náušnice plasticky zdobené květy
(Gold earrings plastically decorated with
flowers)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
biedermeierovský styl, ověsky ve formě kuliček,
Au 580/1000, celková hmotnost 2,06 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

230

227
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231
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na pražské mosty
(A view of Prague bridges)
litografie na papíře, 30x38 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vlevo
dole na desce, datováno 1949, autor pocházel ze
známé umělecké rodiny, malířství studoval na
AVU u profesora Ženíška, dále v Mnichově,
studijní pobyt ve Francii, Stretti byl krajinářem,
ale především vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

233
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na Staré Město
(A view of the Old Town in Prague)
litografie na papíře, 38x30 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vlevo
dole na desce, autor pocházel ze známé
umělecké rodiny, malířství studoval na AVU
u profesora Ženíška, dále v Mnichově, studijní
pobyt ve Francii, Stretti byl krajinářem, ale
především vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

235
Schmidt, E.C.
Staroměstské náměstí s Mariánským
sloupem
(The Old Town Square in Prague with
Marian Column)
ocelorytina na paíře, 15x10,5 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole vytiskl C. Richter, Drážďany,
autor - německý malíř a grafik poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

231
232
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na Nové zámecké schody na Malé
Straně
(A view of New Castle Stairs in the Little
Quarter)
litografie na papíře, 38x30 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, značeno vpravo
dole na desce, datováno 1949, autor pocházel ze
známé umělecké rodiny, malířství studoval na
AVU u profesora Ženíška, dále v Mnichově,
studijní pobyt ve Francii, Stretti byl krajinářem,
ale především vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

233
234
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Portrét Leoše Janáčka
(A portrait of Leoš Janáček)
tuž na papíře, 27x19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, věnování:
„Velké umělkyni Gabriele Horvátové, v úctě
a oddanosti.“, datováno 1928, 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: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

232

235
236
Kandler, Wilhelm (Vilém) (1816-1896)
Hrad Křivoklát
(Castle Křivoklát)
ocelorytina na papíře, 13x17,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole na desce, rytinu
zhotovil A. Fesca, Kandler byl pražským malířem
především náboženských výjevů, zabýval se též
grafikou,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

236
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296 / Jaroslav Šetelík - okruh

327 / Rudolf Václavík

342 / Josef Písecký (Liška)

309 / Fritz Gärtner

356 / Ilja Šaroun

321 / Rudolf Václavík

275 / Antonín Chmelík

337 / Louis Honoré

338 / Louis Honoré

290 / Jaroslav Jareš
- připsáno

343 / J. Gluck

349 / C. H. Jensen

270 / Beneš Knüpfer

348 / Anonym

271 / Rudolf František
Naumann (Najman)

295 / Oldřic Cihelka
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335 / Otakar Hůrka

350 / Bedřich Peroutka

276 / Václav Dobrý

360 / F. Morris

368 / J. Höring

333 / Filip Milinovský

308 / Jaroslav Honzík

355 / František Hoplíček

268 / Otakar Hůrka

352 / František Xaver Diblík

253 / Johann Christoph Müller

254 / Vojtěch Preissig

365 / Vladislav
(Vladimír) Panuška

339 / Václav Grus

354 / J. Dostalík

291 / Antonín Brunner

332 / Otakar Číla
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364 / František Hofman

353 / Jaroslav Veris
(Zamazal)

294 / Oldřich Cihelka

286 / Vratislav Nechleba

358 / Jan (rytíř) Skramlík

361 / Josef Loukota

304 / Oldřich Cihelka

331 / Julie
Mezerová –Winterová

305 / Oldřich Cihelka

341 / František A.
Jelínek

359 / Anonym

363 / Hug Boettinger

347 / Josef Loukota

369 / Josef
Loukota
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322 / František Emler

323 / František Emler

357 / Jan Trampota

302 / Oldřich Cihelka

283 / Anonym

324 / František Emler

315 /
František
Emler

325 / František Emler

319 / František Emler

311 / Josef Jíra

265 / Edouard Halouze

314 / Jaroslav Otčenášek

320 /
František
Emler

318 / František
Emler

316 / František Emler

269 / Otakar Hůrka

289 / Ferdinand
Kotvald

329 / Willi
Nowak
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237
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: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

239
Čapek, Josef (1887-1945)
Děti před chalupou na sluníčku
(Children in front of the cottage on sun)
tisk, 26x32 cm, rámováno pod sklem, značeno
v tisku vlevo dole, datováno 1928-1935, 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: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2000 až 2500

241
Kandler, Wilhelm (Vilém) (1816-1896)
Hrad Kokořín
(Castle Kokořín)
ocelorytina na papíře, 13x16,5 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole na desce, rytinu zhotovil A.
Fesca, Kandler byl pražským malířem především
náboženských výjevů, zabýval se též grafikou,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

241
239

237

240
Srncová, Ema * 1942
Pohled na Mosteckou věž z Karlova mostu
(A view of Bridge Tower from the Charles
Bridge)
barevná litografie na papíře, 59x40 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
19844 vlevo název: Rozkvetlá Praha, pořadí
z desky 23/100. autorka působila v Černém
divadle, patří mezi současné uznávané malířky
a grafičky,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000

242
Müller, Erwin (1893-1978)
Žena a muž s koněm
(A female and a man with horse)
lept na papíře, 21x16,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno vlevo dole na desce, Müller byl německý
malíř působící v Liberci, jeho díla jsou
zastoupená v Liberecké galerii,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

238
Čapek, Josef (1887-1945)
Děti před chalupou se sněhulákem
(Children in front of the cottage with
snowman)
tisk, 27x34 cm, rámováno pod sklem, značeno
v tisku vlevo dole, datováno 1929, 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: 2000 CZK (74 EUR)
odhad: 2000 až 25000

242

240
238
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243
Rada, Vilém Emil * 1901
Hrad Karlštejn
(The Castle Karlštejn)
lept na papíře, 29x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, popis vlevo
dole, pražský malíř a grafik narozený v Brně,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

246
Anonym
Řetězový most v Lokti (Elbogen)
(A chain bridge in Loket)
ocelorytina na papíře, 16x25 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, popis dole v Němčině:
„Kaiser Ferdinand Kettenbrücke bei Elbogen“,
rakouský rytec polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

249
Kandler, Wilhelm (Vilém) (1816-1896)
Stará Pražská brána a hlavní chrám ve Slaném
(Old Prague gateway and main church in Slaný)
ocelorytina na papíře, 13x15,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole na desce, rytinu
zhotovil A. Fesca, vydáno v Praze, popis
v němčině i češtině, Kandler byl pražským
malířem především náboženských výjevů,
zabýval se též grafikou,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

246
243
244
Anonym
Meloun a dýně
(A watermelon and a pumpkin)
barená litografie na paíře, 34x41 cm, rámováno
pod sklem, Německo, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

247
Mayer, Josef * 1895
Pohled na Staroměstské náměstí
(A view of the Old Town square in Prague)
lept na papíře, 27x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole na
desce, autor byl malířem a grafikem, vytvořil
mnoho leptů staré Prahy,
vyvolávací cena: 1000 CZK (37 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

244
245
Anonym
Čtyři barevné grafiky s módou
(Four colorful graphics with fashion)
barevné litografie, všechny rozměr 37x23 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, datováno
1892, příloha německého časopisu FrauenZeitung, dole popis: tisk Otto Dürr, Lipsko,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

245

249
250
Kandler, Wilhelm (Vilém) (1816-1896)
Staré hrady u Berouna
(Old castles by Beroun)
ocelorytina na papíře, 13x16 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole na desce, rytinu zhotovil A.
Fesca, vydáno v Praze, popis v němčině i češtině,
Kandler byl pražským malířem především
náboženských výjevů, zabýval se též grafikou,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

250
247
248
Bürger, Ludwig (1825-1884) - připsáno
Řetězový most v Jaroměři
(A chain bridge in Jaroměř)
litografie na papíře, 16x24 cm, rámováno pod
sklem, tisk F.Weider, popis: „Die Kettenbrücke bei
Jaromirsch“, Bürger byl rakouský malíř a ilustrátor,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

251
Kandler, Wilhelm (Vilém) (1816-1896)
Nelahozeves nad Vltavou
(Nelahozeves over the Vltava)
ocelorytina na papíře, 12x16,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole na desce, rytinu
zhotovil A. Fesca, vydáno v Praze, popis
v němčině i češtině, Kandler byl pražským
malířem především náboženských výjevů,
zabýval se též grafikou,
vyvolávací cena: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

248
251
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252
Müller, Johann Christoph (1673-1721)
Mapa střední Moravy
(A map of central Moravia)
kolorovaná mědirytina na papíře, 48x59 cm,
rámováno pod sklem, kartuš s alegorickými
postavami, značeno v kartuši, vydáno
v Norimberku B. Homannem, 1712-1718,
J. C. Müller byl proslulý rakouský kartograf,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

255
Větrovský, Josef (1897-1944)
Půl postava nahé dívky
(A half figure of a naked female)
černobílá fotografie z originální desky, 44x35 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou
vpravo dole, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

257
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét Jana Nerudy
(A portrait of Jan Neruda)
litografie na papíře, 26x19 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno tužkou dole
uprostřed, značeno vpravo dole na desce, 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

252
253
Müller, Johann Christoph (1673-1721)
Mapa jižní Moravy
(A map of south Moravia)
kolorovaná mědirytina na papíře, 47x58 cm,
rámováno pod sklem, kartuš s loveckými výjevy,
popis vlevo dole, vydáno v Norimberku B.
Homannem, 1712-1718, J. C. Müller byl proslulý
rakouský kartograf,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
254
Preissig, Vojtěch (1873-1944)
Vesnička u rybníka
(A small village near a pond)
barevný dřevořez na papíře, 27x38 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, Preissig
studoval na UMPRUM v Praze, potom ve Vídni,
Mnichově a Paříži, přátelil se s Alfonsem Muchou,
zabýval se předvším grafikou, od secesního stylu
se postupně propracoval až k abstrakci,
dlouhodobě působil v USA, za druhé světové
války byl jako účastník odboje zatčen, zemřel
v koncentračním táboře Dachau,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

255
256
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: 3200 CZK (119 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

257
258
Uicker, Ralf
New York
velkoformátový černobílý tisk slavné fotografie,
80x110 cm, rámováno v kovovém rámu, na
fotografii zobrazena New Yorská „Dvojčata“
zničená při teroristických útocích, známý
německý fotograf 2. poloviny 20. století, Uicker
fotí především městskou architekturu,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

258

256
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259
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka s vázou
(A nude female with a vase)
černobílá fotografie z originální desky, 24x31 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou,
autor měl společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

261
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: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

VI. MALBA
(PAINTINGS)
263
Beneš, Karel * 1881
Chalupa u potoka
(A cottage by a brook)
olej na kartonu, 33x43 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na UMPRUM v Praze,
byl žákem profesora Lišky a Preislera, především
krajinář, rád maloval romantická stavení,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

259
260
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: 550 CZK (20 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

263

261
262
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: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

264
Holler, Josef
Dostihové koně
(Racehorses)
olej na sololitu, 38x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze
a v Paříži, mnoho let žil v Africe, byl profesorem
na AVU v Alžíru, malíř a grafik,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

264
265
Halouze, Edouard
Rybařící dívky u vodopádu
(A famales catching fish at waterfall)
kvaš na papíře, 22x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, Halouze byl
francouzský malíř, pracoval ve stylu art deco,
patřil k nejlepším představitelům své doby,
vyvolávací cena: 7500 CZK (277 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

260

262
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266
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Dva muži s dívkou
(Two men with a girl)
kresba tuží na papíře, 22x15 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, text vtipu: „Kluk je aspoň
perspektivní, ale holku vychováš pro stejného
lumpa jako seš sám!“, autor studoval na státní
grafické škole, byl vynikajícím karikaturistou,
spolupracoval s humoristou Miroslavem
Švadrlíkem, se kterým vytvořil tisíce vtipů,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

268
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Krajina u říčky
(A landscape by small river)
tempera na kartonu, 32x49 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1929, 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: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
269
Janeček, Ota (1919-1996)
Dívčí hlava z profilu
(Female‘s head in profile)
pastel na papíře, 25x40 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1985, vzadu štítek s popisem, autor
studoval na ČVUT u malíře Odřicha Blažíčka a na
UMPRUM, v mládí ovlivněn francouzskými
moderními malíři zejména Modiglianim, byl
vynikajícím kreslířem a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (426 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

266
267
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Dvě ženy
(Two women)
kresba tuží na papíře, 28x20 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, text vtipu: „To ne, neuhodil
mě ani květem, ale za to všechno prochlastá!“,
autor studoval na státní grafické škole, byl
vynikajícím karikaturistou, spolupracoval
s humoristou Miroslavem Švadrlíkem, se kterým
vytvořil tisíce vtipů,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

267

270
Knüpfer, Beneš (1844-1910) - okruh
Moře se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátně, 60x108 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1902, Knüpfer studoval na
AVU v Praze a Mnichově, dvouletý studijní pobyt
v Itálii, rád maloval moře a mytické bytosti,
obdivovaný malíř, který na konci života ztratil
přízeň publika a spáchal sebevraždu,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
271
Naumann (Najman), Rudolf František * 1902
Pláž s kameny a plachetnicemi
(A beach with rocks and sails)
olej na kartonu, 39x58 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1925, autor studoval na AVU
u profesora Schwaigra, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
272
Kaercher, Amalie (1830-1926)
Zátiší s ovocem a hmyzem
(A still life with fruit and insects)
olej na plátně, 39x44 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vlevo dole,
datováno 1856, uznávaná německá malířka zátiší,
vyvolávací cena: 50 000 CZK (1851 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK

273
Anonym
Madona s dítětem malovaná na skle
(Madonna and Child painted on glass)
podmalba na skle, 28x18 cm, bez rámečku,
pravděpodobně šumavský malíř 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

273
274
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: 1900 CZK (70 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
275
Chmelík, Antonín (1924-1995)
Mlýn na Čertovce v Praze
(A mill on the channel Čertovka in Prague)
kresba kolorovaná akvarelem, 41x32 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor byl uznávaným ilustrátorem, rád zachycoval
lidovou architekturu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
276
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: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

38

277
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: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

279
Anonym
Svatý Josef s dítětem a lilií
(Saint Joseph with the Child and lilies)
podmalba na skle, 24x22 cm, rámováno,
pravděpodobně šumavský malíř přelomu
18. a 19. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

282
Anonym
Světice s květy
(Saint woman with flowers)
podmalba na skle, 44x31 cm, rámováno, popis
dole nečitelný, pravděpodobně šumavský malíř
2. polovina 18. století, poškozeno,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

277
278
Anonym
Svatý Josef s dítětem
(St. Joseph with the Child)
podmalba na skle, 26x16 cm, rámováno,
pravděpodobně šumavský malíř 1. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

279
280
Forti, T.
Dům u moře v Itálii
(A house by sea in Italy)
olej na překližce, 21x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, italský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

280

278

281
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: 4200 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

282
283
Anonym
Madona s dítětem s německým nápisem
(Madonna and Child with the German
inscription)
podmalba na skle, 29x25 cm, rámováno, dole
uprostřed nápis: S. Maria Hilfe“(Marie
pomocnice), pravděpodobně šumavský malíř
1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
284
Anonym
Svatý Václav
(Saint Wenceslas)
podmalba na skle, 39x28 cm, rámováno, dole
nápis „Wenzelaus“, pravděpodobně šumavský
malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

281
284

39

285
Cmíral, Jan
Dva lidé a kůň
(Two people and horse)
akvarel na papíře, 20x29 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
vzadu popis: „Milosrdný samaritán“, český malíř
2. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

288
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: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

293
Anonym
Portrét renesanční šlechtičny - miniatura
(A portrait of Renaissance noblewoman –
miniature)
kvaš na slonovině, malba kruh o průměru 6,5 cm,
kostěný rámeček zdobený květinovým dekorem
rozměr 13x13 cm, německý malíř přelom
19. a 20. století, tak zvaná drážďanská miniatura,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

288

285
286
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: 29 000 CZK (1074EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
287
Kotvald, Ferdinand (1898-1980)
Luční květiny ve váze
(Meadow flowers in a vase)
tempera na kartonu, 70x49 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno
1938, autor studoval malířství v Paříži, Itálii
a Jugoslávii, rád zobrazoval květiny,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

289
Kotvald, Ferdinand (1898-1980)
Květiny ve váze
(Flowers in a vase)
olej na plátně, 64x53 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1938, autor studoval
malířství v Paříži, Itálii a Jugoslávii, rád zobrazoval
květiny,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
290
Jareš, Jaroslav (1886-1967) - připsáno
Městský dvorek
(An urban backyard)
akvarel na papíře, 58x44 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1900. Jareš
studoval na UMPRUM a na AVU v Praze, byl
především krajinářem, podílel se na vytvoření
československé vlajky, od roku 1919 žil na
Slovensku,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
291
Brunner, Antonín (1881-1958)
Portrét starce v klobouku
(Portrait of an old man in hat)
olej na plátně, 30x25 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1934, autor studoval na UMPRUM v Praze a pak
v Paříži, byl vynikajícím figuralistou,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
292
Rada, Vilém Emil * 1901
Zátiší s růžemi
(A still life with roses)
olej na plátně, 65x95 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
datováno 1934, pražský malíř a grafik narozený
v Brně,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (370 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

287
292

293
294
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Půlpostava dámy s růžemi
(A half figure of lady with roses)
olej na kartonu, ovál 86x53 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
datováno 1919. autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou,
věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
295
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Trh na náměstí
(A market on a town square)
olej na dřevě, ovál 86x43 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1909, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Pirnera, byl
především figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
296
Šetelík, Jaroslav (1881-1955) - okruh
Pohled na pražské mosty
(A view of Prague bridges)
akvarel na papíře, 29x39 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, 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: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

40

297
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Muž a žena na koních
(A man and a woman on horses)
akvarel na kartonu, 51x73 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1940. autor
studoval na AVU v Praze u profesora Pirnera, byl
především figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

300
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Žena v plavkách sedící na skále
(A woman in a swimsuit sitting on a rock)
akvarel na papíře, 33x22 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1927, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou,
věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

303
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Selka v kroji
(A farmer woman in traditional costume)
tempera na kartonu, 70x25 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1907, mírně
poškozeno, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou,
věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

297
298
Anonym
Sklizeň obilí
(Grain harvest)
olej na plátně, 49x64 cm, rámováno, signováno
vpravo dole nečitelně, český krajinář 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

300

298
299
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Dívka sedící v křesle
(A female sitting in an armchair)
akvarel na kartonu, 59x56 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1925, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Pirnera, byl
především figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

301
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Faun stojící v okně
(Faun standing in window)
akvarel na papíře, 71x49 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1934, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou,
věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

303
304
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Stojící nahý muž
(A standing nude man)
olej na plátně, 71x40 cm, obraz z pozůstalosti
autora, mírně poškozeno, Cihelka studoval na
AVU v Praze u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
305
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Stojící nahá žena
(A standing nude female)
olej na plátně, 98x38 cm, obraz z pozůstalosti
autora, mírně poškozeno, Cihelka studoval na
AVU v Praze u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
306
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Růžový keř
(Rosebush)
olej na plátně, 58x67 cm, obraz z pozůstalosti
autora, mírně poškozeno, Cihelka studoval na
AVU v Praze u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

299
301
302
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Ženy tančící na stadionu – Sokolský slet
(Women dancing in stadium)
tempera na kartonu, 80x100 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1923, mírně
poškozeno, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou,
věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

306

41

307
Linhart, R.
Zimní krajina s kopcem
(A winter landcape 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: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

307
308
Honzík, Jaroslav (1870-1954)
Muž v kroji na koni
(A man in national costume on horseback)
olej na plátně, 101x78 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, pravděpodobně výjev z moravské jízdy
králů, autor studoval na pražské AVU u profesora
Pirnera, ve studiu pokračoval v Mnichově
a v Paříži, byl především figuralistou, jeho obrazy
byly publikovány i v časopise Zlatá Praha,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
309
Gärtner, Fritz (1882-1958)
Dům se zahradou
(A house with garden)
olej na plátně, 39x60 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1902, německý malíř
narozený v Ústí nad Labem (Aussig), studoval na
akademii v Mnichově,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
310
Repin, Gaj * 1906
Borovice u moře
(Pine trees by the sea)
olej dřevě, 53x80 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, vzadu popis: Gaj Repin, „Pobřeží ve Finském
zálivu u Petrohradu“, autor byl synovcem
slavného ruského malíře Ilji Repina, malířství
studoval ve 20.-30. letech v Praze,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

310
311
Jíra, Josef (1925-2009) - okruh
Nahá žena se svícnem
(A naked woman with a candlestick)
tempera na kartonu, 59x50 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno
1999, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Nejedlého a V. Rady, byl figuralistou i krajinářem,
vypracoval si osobitý moderní styl,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 30 000 CZK

312
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: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

312
313
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: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

313
314
Otčenášek, Jaroslav (1909-1972)
Jihočeské chalupy
(South Bohemia cottages)
olej na sololitu, 50x65 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vzadu, autor
studoval u Oldřicha Blažíčka a Cyrila Boudy, byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 4900 CZK (181 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
315
Emler, František (1912-1992)
Pierot
(Pierrot)
tempera na kartonu, 17x9 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole pod rámem, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Nejedlého,
studijní pobyt v Itálii, byl především krajinářem,
nejvíce oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
316
Emler, František (1912-1992)
Květiny ve váze
(Flowers in a vase)
tempera na kartonu, 12x14 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Nejedlého, studijní
pobyt v Itálii, byl především krajinářem, nejvíce
oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 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: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
318
Emler, František (1912-1992)
Růže ve váze
(Roses in a vase)
tempera na kartonu, 12,5x11 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Nejedlého, studijní
pobyt v Itálii, byl především krajinářem, nejvíce
oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
319
Emler, František (1912-1992)
Karlův most v zimě
(Charles Bridge in winter)
tempera na kartonu, 17x23 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Nejedlého, studijní
pobyt v Itálii, byl především krajinářem, nejvíce
oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
320
Emler, František (1912-1992)
Květiny ve váze a talíř s ovocem
(Flowers in a vase and a plate with fruits)
tempera na kartonu, 14x9 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Nejedlého, studijní
pobyt v Itálii, byl především krajinářem, nejvíce
oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
321
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Malou Stranu s kostelem svatého
Mikuláše
(A view of the Little Quarter in Prague with
the Church of St. Nicholas)
akvarel na papíře, 29x44 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval na
vídeňské akademii, byl především krajinářem, rád
zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
322
Emler, František (1912-1992)
Před barem v Paříži
(Outside the bar in Paris)
tempera na kartonu, 23x32 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, vlevo dole popis:
„Paříž 1947“, vzadu číslo autorského katalogu
44, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Nejedlého, studijní pobyt v Itálii, byl především
krajinářem, nejvíce oblíbené jsou jeho pařížské
motivy,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

42

323
Emler, František (1912-1992)
Dvě červeno bílé lodě
(Two red white boats)
olej na sololitu, 31x46 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Nejedlého, studijní pobyt v Itálii, byl
především krajinářem, nejvíce oblíbené jsou jeho
pařížské motivy,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1296 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 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: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

324
Emler, František (1912-1992)
Ulice v Paříži
(A street in Paris)
tempera na kartonu, 22x32 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, vzadu číslo
autorského katalogu 45, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Nejedlého, studijní pobyt
v Itálii, byl především krajinářem, nejvíce
oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (852 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
325
Emler, František (1912-1992)
Ulice v Paříži s kavárnou
(A street in Paris with cafe)
tempera na kartonu, 22,5x32 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno
1947, vzadu číslo autorského katalogu 43, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Nejedlého,
studijní pobyt v Itálii, byl především krajinářem,
nejvíce oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (852 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
326
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Čertovku v Praze
(A view of channel Čertovka in Prague)
akvarel na papíře, 40x29 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor studoval na
vídeňské akademii, byl především krajinářem, rád
zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

333
Milinovský, Filip (1886-1958)
Louka s břízami
(A meadow with birches)
olej na kartonu, 24x31 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoře, autor studoval malířství na
UMPRUM v Praze a v Paříži, soukromě
u profesora Liebschera, studijní pobyt v Paříži, byl
především krajinářem, často maloval na
Slovensku,
vyvolávací cena: 2900 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

328
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 rovněž profesorem na akademii,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 6000 až 8000 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: 1400 CZK (52 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

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: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

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
326

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: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

331
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Sedící dívka s mísou ovoce
(A sitting famale with bowl of fruit)
olej na plátně, 130x90 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: 14 000 CZK (519 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

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: 12 900 CZK (478 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

43

336
Anonym
Arab na koni v poušti
(Arab on horseback in desert)
akvarel, 27x14 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole iniciálami L.V., český malíř
a ilustrátor počátku 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

341
Jelínek, A. František (1890-1977)
Půl postava nahé dívky
(Half figure of a naked female)
olej na kartonu, 28x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo nahoře, vzadu
štítek s popisem, datováno 1938, autor studoval
na AVU u profesorů Bukovace a Schwaigra, byl
především figuralistou, rád zobrazoval erotické
náměty,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
342
Písecký (Liška), Josef (1878-1954)
Pohled na Hradčany z Kampy
(A view of the Prague Castle from the
Kampa Island)
olej na kartonu, 49x59 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu autorské číslování 75 a popis
„Z Kampy“, Písecký studoval u malíře Quasta, byl
krajinářem, rád zobrazoval moře, byl módním
autorem v době 1. republiky,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (703 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

336
337
Honoré, Louis
Městečko ve francouzské Provence
(A small town in French Provence)
olej na plátně, 59x72 cm, rámováno,
paspartováno, signováno vlevo dole, provensálský
malíř poloviny 20. století, malba kolem roku 1940.
vyvolávací cena: 8000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
338
Honoré, Louis
Hrad ve francouzské Provence
(A castle in French Provence)
olej na plátně, 59x72 cm, rámováno,
paspartováno, signováno vlevo dole, provensálský
malíř poloviny 20. století, malba kolem roku 1940.
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

343
Gluck, J.
Holandské plachetnice
(Dutch sailboats)
kvaš na papíře, 21x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, německý
malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK
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: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

345
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: 2700 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

346

339
Grus, Václav
Vesnička s makovým polem
(A small village with poppy field)
olej na kartonu, 25x39 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, český krajinář 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
340
Medr, J.
Faun a nymfa
(Faun and Nymph)
olej na plátně, 28x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, český figuralista 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 6000 až 8000 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, pravděpodobně
Konůvka, český malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2200 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

347
Loukota, Josef (1879-1967) - okruh
Dívčí akt ze zadu
(A nude female from back side)
pastel na papíře, 64x43 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno
1937, autor studoval na AVU u profesorů Brožíka
a Schwaigra, byl jedním z nejlepších figuralistů
své doby, profesorem na AVU,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (741 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

344

348
Anonym
Italské městečko u moře
(Italian town by a sea)
olej na plátně, 20x31cm, rámováno, signováno
vlevo dole nečitelně, datováno 1888, italský
romantický autor poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
349
Jensen, C. H. (1882-1962) - připsáno
Plachetnice na moři
(A sailboat at sea)
olej na plátně, 45x63 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, dánský malíř moří,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 15 000 CZK

340

44

350
Peroutka, Bedřich (1880-1959)
Zimní krajina
(Winter landscape)
tempera na kartonu, 24x32 cm, rámováno pod
sklem v dekorativním rámu, signováno vpravo
dole, autor studoval na pražské AVU u profesora
Schwaigra, byl krajinářem i figuralistou,
vyvolávací cena: 9000 CZK (333 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

355
Hoplíček, František (1890-1946)
Mladá žena se srpem
(A young woman with a sickle)
olej na plátně, 55x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze
u profesorů Bukovace a Ottenfelda, byl
především figuralistou a grafikem,
vyvolávací cena: 7000 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

351
Anonym
Bojový pes
(A fighting dog)
olej na dřevě, 30x29 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, pravděpodobně ruský malíř přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

356
Šaroun, Ilja * 1907
Pohled na Hradčany z Karlova mostu
(A view of the Prague Castle from the
Charles Bridge)
olej na kartonu, 48x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1943, autor byl českým
krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (222 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
357
Trampota, Jan (1889-1942)
Chalupy v zimě
(Cottages in winter)
olej na kartonu, 71x101 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1925, autor studoval na
UMPRUM v Praze u profesora Dítěte a Preislera,
byl čelním představitelem moderní krajinářké
školy, dva roky strávil ve Francii s malířem
Rudolfem Kremličkou,
vyvolávací cena: 85 000 CZK (3148 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK

351
352
Diblík, František Xaver (1887-1955)
Tetřevi na louce
(Grouses on a meadow)
olej na plátně, 54x69 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1946, autor
studoval na pražské AVU u profesora Schwaigra,
byl krajinářem i figuralistou, navrhl prapory
československých legií v Itálii,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (444 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
353
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-1983)
Zrzavá dáma v šatech
(A redhead lady in dress)
akvarel na papíře, 53x37 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, mírně poškozeno,
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, vytváří
zejména zátiší a ženské figury,
vyvolávací cena: 9500 CZK (352 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
354
Dostalík, J.
Chalupa na jaře
(A cottage in spring)
olej na plátně, 45x54 cm, rámováno, signováno,
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze, český
krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (111 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

362
Anonym
Rodina na loďce
(Family on a small boat)
olej na plátně, 27x34 cm, rámováno, rakouský
malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

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: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

358
Skramlík, Jan (rytíř) (1860-1936)
Mladá dáma hrající na spinet a žena
(A young lady playing on a spinet and
a woman)
olej na kartonu, 56x48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na AVU v Praze
a v Mnichově, studijní pobyt v Paříži, přátelil se
s malířem Brožíkem, Skramlík byl figuralistou, rád
zobrazoval historické výjevy,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1074 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

364
Hofman, František (1891-1969)
Nahá dívka s ovocem a papouškem
(A naked female with fruit and parrot)
olej na plátně, 78x88 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1933, autor
studoval na pražské AVU v Praze u profesora
Františka Ženíška, rád maloval akty žen a dívek,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2407 EUR)
odhad: 65 000 až 85 000 CZK

359
Anonym
Portrét dámy
(A portrait of a lady)
pastel na papíře, 54x38 cm rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole nečitelně, francouzský
malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (407 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

365
Panuška, Vladislav (Vladimír) (1902-1959)
Zimní krajina
(A winter landscape)
olej na kartonu, 21x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor
studoval na UMPRUM v Praze, byl žákem svého
otce Jaroslava Panušky, maloval krajinu, ilustroval
mimo jiné atlas hub,
vyvolávací cena: 4500 CZK (167 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

360
Morris, F.
Žena na cestě v romantické krajině
(A woman on a road in a romantic
landscape)
olej na dřevě, 15x19 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravděpodobně britský malíř
poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 7500 CZK (277 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

366
Jaroš, K.
Horská krajina
(A mountain landscape)
olej na kartonu, 24x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

361
Loukota, Josef (1879-1967)
Sedící žena a dívka
(A sitting woman and girl)
akvarel na papíře, 33x29 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: 18 000 CZK (667 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

366
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367
Petrovský, Robert
Louka se stromy a rybníčkem
(A meadow with trees and pond)
olej na kartonu, 24x31 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

371
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: 3300 CZK (122 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

VII. PLASTIKY,
SKULPTURY
(SCULPTURES,
FIGURES)
374
Štursa, Jan (1880-1925)
Raněný
(Wounded)
broz na bronzovém podstavci, výška 46 cm, autor
studova na AVU u profesora Myslbeka, bojoval v I.
světové válce, byl vážně zraněn, po návratu
působil jako profesora a později rektor AVU,
z důvodů vážné nemoci spáchal sebevraždu, patří
k čelním představitelům českého sochařství,
vyvolávací cena: 49 000 CZK (1814 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

367
368
Höring, J.
Krajina pod horami
(A landscape under mountains)
olej na plátně, 36x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravděpodobně český krajinář
německého původu přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
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: 11 500 CZK (425 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
370
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: 3300 CZK (122 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

371
372
Klouda, Hynek (1930-2010)
Zátiší s konvalinkami v květináči
(A still life with lily of the valley in pot)
olej na kartonu, 33x23 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1970. autor studoval na
pražské AVU u profesorů Nechleby, Holého
a Rady, v 60. a 70. letech ovlivněn moderními
směry, byl rovněž restaurátorem, restauroval
například Reinerovu kopuli u Křížovníků,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

374
375
Tereszczuk, Peter (1875-1963)
Dama s vějířem sedící na židli
(A lady with fan sitting on a chair)
bronz kombinovaný se slonovinou, výška 39 cm,
tak zvaná chryselefantinová socha, hlava a poprsí
ze slonoviny, slonovina mírně poškozená, autor
narozený na Ukrajině, působil ve Vídni, patří mezi
přední sochaře 1. čtvrtiny 20. století,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1444 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

372
373
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: 5000 CZK (185 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

376
Anonym
Busta prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka)
(A bust of presidnet Tomáš Garrique Masaryk)
kovová kompozice, výška 19 cm, na podstavci
vyryt podpis prezidenta, český sochař 1. třetiny
20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (67 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

370

373

376
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377
Anonym
Malá bronzová dáma s koulí
(A small bronze lady with ball)
bronz, výška 9 cm, patinováno za studena,
rakouský sochař přelomu 19. a 20. století, secesní
styl, tak zvaný vídeňský bronz,
vyvolávací cena: 4000 CZK (148 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

380
Anonym
Bronzový kůň na černém kamenném
podstavci
(A bronze horse on a black stone pedestal)
bronz na oválném onyxu, celková výška 40 cm,
délka podstavce 58 cm, Francie, 1. polovina
20. století,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (593 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

383
Anonym
Dřevený Budha
(Wooden Buddha)
těžké tropické dřevo, výška 25 cm, jihovýchodní
Asie, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

383
380

377
378
Anonym
Kovový srnec na černém kamenu
(A metal deer on black stone)
kovová kompozice na mramoru, výška 12 cm,
rakouský sochař přelomu 19. a 20. století,
zhotoveno ve stylu vídeňských bronzů,
vyvolávací cena: 1600 CZK (59 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

381
Anonym
Hlava císaře Augusta
(Head of Emperor Augustus)
bronzová hlava na černém hnědě žilkovaném
kamenu, celková výška 33,5 cm, podstavec
válcovitého tvaru, mírně poškozeno,
pravděpodobně Itálie, zhotoveno podle
antických vzorů,
vyvolávací cena: 7500 CZK (278 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

384
Anonym
Rytíř Don Quijote de La Mancha
(Knight Don Quixote of La Mancha)
Dřevo, výška 55 cm, španělský sochař kolem
poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

384

381
378
379
Anonym
Hlava anděla
(The head of an angel)
polychromované dřevo, výška 25 cm, vzadu
háček na zavěšení, český sochař 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

382
Mirval, Claude
Busta chlapce
(A bust of a boy)
keramika na dřevěném podstavci, výška 31 cm,
značeno ve hmotě, francouzský sochař přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

385
Foretay, Alfred Jean (1861-1944)
Dívka se džbánem
(A female with a jug)
patinovaná kovová kompozice, výška 66 cm,
signováno v kovu, popis na štítku název: „Circe“
(Kirké), Kirké byla mocná kouzelnice dcera boha
slunce Hélia, Fretay byl Švýcar, sochařství sudoval
v Paříži, v roce 1904 získal zlatou medaily na
Pařížském salonu, patřil mezi uznávané sochaře
své doby,
vyvolávací cena: 8000 CZK (296 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

379
382

385
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386
Bergmann, Franz Xaver (1861-1936)
Kočka s koťátkem
(A cat with a kitten)
bronz barevně patinovaný za studena, výška
4,5 cm, značeno iniciálami v kovu, tak zvaný
vídeňský bronz, Bergmann vlastnil manufakturu
na výrobu vídeňských bronzů, spolupracoval
s celou řadou umělců,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

390
Anonym
Bronzový jezevčík na zeleném kamenu
(Bronze dachshund on a green stone)
bronz na brazilském onyxu, celková délka 21 cm,
podstavec popelník, Rakousko, 20.-30. léta
20. století, tak zvaný vídeňský bronz,
vyvolávací cena: 5500 CZK (204 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
391
Jumel
Jezdecká socha Dona Quijota
(Equestrian statue of Don Quixote)
bronz na hnědém mramorovém podstavci, výška
44 cm, délka 51 cm, značeno v bronzu, autorem
a výrobcem: „Bronces de Arte“, francouzský
sochař 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (556 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

PAUZA
(PAYMENT BREAK)
386
387
Anonym
Busta chlapce v klobouku
(A bust of a boy in a hat)
patinovaná sochařská sádra, výška 47 cm,
francouzský sochař přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2800 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

387
388
Anonym
Busta císaře Františka Josefa I.
(A bust of Emperor Franz Joseph I)
bronz na černém mramorovém podstavci, celková
výška 19 cm, značeno v bronzu, podstavec tvar
kostky, Rakousko, počátek 20. století,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
389
Anonym
Busta císařovny Sisi
(A bust of Empress Sisi)
bronz na černém mramorovém podstavci, celková
výška 17 cm, značeno v bronzu, podstavec tvar
kostky, Rakousko, počátek 20. století,
vyvolávací cena: 3900 CZK (144 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

KONEC AUKCE
(END OF AUCTION)
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