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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 29. 10. – 4. 11. 2017 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 29th October – 4th November 2017 every day from
10:00 a.m. to 6:00 p.m.

I.

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

II.
III.

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

Aukce proběhne v sobotu 5. 11. 2017 ve 14:00 hod. v budově
ALMA ATIQUES, Praha 1. vchod z Valentinské ul. 7.

IV.

Auction will take place on Saturday 5th November
at 2:00 p.m. at ALMA ANTIQUES, Prague 1. entrance
Valentinska No. 7.

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

Parkovat je možné v podzemních garážích
pod nám. Jana Palacha (vjezd u budovy Rudolfina).

V.

Parking is availlable in underground garages
under the Jan Palach sq. (entrance by Rudolfinum).

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(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 = 26 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 5. 11. 2017 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;
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i) 100 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 1 000 000,– CZK;
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 29. 10. – 4. 11. 2017 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.

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

Dražební jistotu lze složit i na účet dražebníka
vedený u ČSOB a.s.,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.

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 = 26 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,
5th November 2017 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) 500,– CZK, when the set lowest bid
ranges between 5 000,– CZK
and 10 000,– CZK;

Vydražitel se může s dražebníkem
dohodnout na jiném termínu vydání
vydražené věci, který nebude delší než pět
pracovních dnů ode dne konání dražby.
V takovém případě bude vydražená věc
vydána ve shora označeném sídle
dražebníka proti předložení dokladu
o zaplacení.
9. Účastník dražby se může dát v dražbě
zastupovat zástupcem na 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. 2017
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 29th October –
4th November 2017 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 2017
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO
(FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ
PŘEDMĚTY
A HRAČKY

4
Dvouplamenný svícen ze stříbřené mosazi
(A two-armed candlestick of silver plated brass)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, plasticky zdobeno
v duchu secese, výška 31,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

8
Cínový džbán
(A tin jug)
Čechy, polovina 19. století, ucho tvarováno
v neogotickém stylu, výška 19 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

(USED OBJECTS AND
TOYS)
1
Skleněná láhev v cínové montáži
(A glass bottle in tin mount)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
láhev ze zeleného skla, montáž plasticky zdobená květy
a ženskou hlavou, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

4
5
Kovový stojan na kapesní hodinky
(Metal stand for pocket watch)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, kovová
kompozice plasticky zdobená v neorokokovém stylu,
výška 18 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

8
9
Měděný hrnec s uchem
(A copper pot with a handle)
Čechy, pravděpodobně konec 18. století, masivní měď,
nýtováno, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

6
Stříbrná krabička na léky
(A silver small box for medicine)
Německo, 20.-30. léta 20. století, obdélníkový tvar,
zdobeno rytím, iniciály: „R.S.“, hmotnost 35,4 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

1
2
Kovová krabice s výjevem koňských dostihů
(A metal box wtih a horse racing scene)
Československo, Sandrik, značeno, datováno 1919,
stříbřená mosaz, plasticky zdobeno, ryto, iniciály „J.T.“,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

9

6

2
3
Nůž na dopisy zdobený bledě modrým emailem
(Letter opener decorated with pale blue enamel)
Československo, 20.-30 léta 20. století, chromovaná ocel,
rukojeť zdobená transparetním emailem tyrkysové barvy,
délka 18 cm,
vyvolávací cena: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

34

7
Dřevěná krabička s kamennou mozaikou
(A wooden box with stone mosaic)
Čechy, Karlovy Vary, přelom 19. a 20. století, na víku
mozaika s onyxem, vřídlovcem a malachitem s dekorem
květů, nápis: Karlovy Vary, mozaika v mosazném rámečku,
šířka krabičky 16 cm, vyvolávací cena: 2500 CZK
(96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

7

10
Dětský stoleček na třech nožkách
(A children table on three legs)
Čechy, 1. třetina 20. století, zdobeno řezbou v klasicisním
stylu, ořechová barva, výška 56,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

11, 10

4
11
Dětská židlička z ohýbaného dřeva
(A children chair of bent wood)
Morava, vypálená značka Thonet Austria, štítek firmy
Kordina, České Budějovice, 1. třetina 20. století, ohýbaný
buk, ořechová barva, výška 64 cm
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
12
Skleněná miska v kovové montáži s dekorem
borovicových šišek
(A glass bowl in metal mount with decoration of
pine connes)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
mosazná stříbřená montáž, plasticky zdobená, broušená
křišťálová vložka, délka 35 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

15
Cínový hrnec se dvěma uchy
(A tin pot with two handles)
Čechy, značeno na dně, z boku nápis v němčině,
datováno 1833, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

18
Velký měděný korbel s víkem
(A big copper tankard with cover)
Čechy, konec 18. století, masivní plech, uvnitř cínováno,
dobové kuchyňské nádobí, výška 30 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

15
16
Cínový talíř s tvarovaným okrajem
(A tin plate with shaped edge)
Čechy, Jihlava, datováno 1775, značeno na dně, kroužek
k zavěšení, průměr 28 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

12
13
Skleněná krabička se skleněnou mozaikou
(A glass box with glass mosaic)
Itálie, Benátky, 2. polovina 19. století, na víčku mozaika
s dekorem kopretin, boky broušené sklo v mosazné
montáži, mírně poškozeno, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

18
19
Látková panenka - hospodyně
(A rag doll – housekeeper)
Čechy, 20.-30. léta, hlava kompozice, charakterová
panenka podle filmové postavy Pepíny Rejholcové, výška
31 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

16
17
Měděný korbel se zástrčkou na víčku
(Copper tankard with plug on cover)
Čechy, konec 18. století, masivní plech, uvnitř cínováno,
dobové kuchyňské nádobí, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

19
20
Látková panenka – Tahiťanka
(A rag doll – Tahiti female)
pravděpodobně Franice, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
dřevěnými korálky, malováno, výška 57 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

13
14
Cínová mistička na noze
(A tin small bowl on a leg)
Čechy, 1. polovina 19. století biedermeierovský styl,
plasticky zdobeno po okrajích, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

21
Stříbrná figurální kořenka
(A silver figural spice)
Polsko, zhotoveno ve stylu židovského stříbra, puncováno
ruským puncem s datací 1894, výška 16 cm,
Ag 875/1000, celková hmotnost 143,5 g,
vyvolávací cena: 8500 CZK (327 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

17

14

21

5
22
Ceremoniální halapartna
(A cermonial halberd)
Itálie, přelom 19. a 20. století, neobarokní styl, halapartna
papežské gardy, horní část masivní mosaz plasticky
zdobená motivy andělů rostlin a trojúhelníku, střední část
dřevo s textilními střapci, spodní část mosaz, celková
délka 234 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 15 000 až 20 000 CZK

25
Stříbrná konvička na čtyřech nožkách
(A silver pot ona four legs)
Francie, 2. polovina 19. století, neobarokní styl, plasticky
zdobeno, puncováno dobovou značkou, rukojeť dřevo,
Ag 800/1000, hmotnost 516,1 g, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

28
Šest stříbrných lžiček
(Six silver spoons)
Západní Evropa, pravděpodobně Německo, přelom
19. a 20. století, století, plasticky zdobeno v rokokovém
stylu, zlaceno,Ag 800/1000, hmotnost 56,55 g, osvědčení
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

22
23
Orientální meč v mosazné pochvě
(An oriental sword in brass sheath)
Barma, přelom 19. a 20. století, mosazná rukojeť a pochva
zdobená vegetativními rytinami, rukojeť kónické
zakončení, čepel vykládaná stříbrem, motiv postav
a barmského písma, celková délka 104 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

25
26
Šestiboká dřevěná krabice na doutníky
(A hexagonal wooden box for cigars)
Francie, 2. polovina 19. století, dřevo s mosaznými
aplikacemi, mechanismus na otvířání šesti křídel, dole
hrací stroj, mírně poškozeno, dole štítek, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (150 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

28
29
Měděná forma na koláč zdobená konvicí
(A copper pie shape decorated with a pot)
Francie, 2. polovina 19. století, plasticky tvarováno, na dně
motiv konvice, kroužek k zavěšení, průměr 20 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

23
24
Stříbrná miska na noze
(A silver bowl on a leg)
Západní Evropa, 1. polovina 20. století, noha a okraje
bohatě prořezávané,Ag 800/1000, hmotnost 389,0 g,
výška 16,5 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (211 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

29

26

24

27
Čtyři dřevěné intarzované stolky vložené do sebe
(Four wooden inlaid tables folded into one
another)
Francie, počátek 20. století, secesní styl, hnízdové stolky,
intazováno květinami, lekníny, irisy…, podobné stolky
vytvářel Emille Gallé, největší stolek signován, výška
nejvyššího stolku 76 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (654 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

30
Měděná forma na koláč zdobená hroznem
(A copper pie shape decorated with grape)
Francie, 2. polovina 19. století, plasticky tvarováno, na dně
motiv hroznu, kroužek k zavěšení, průměr 26 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

30

6
31
Cínová žardiniéra se skleněnou vložkou
(A tin jardiniere with glass insert)
Německo,WMF, přelom 19. a 20. století, plasticky
zdobeno květinami v secesním stylu, skleněná vložka
s rytými listy, vložka poškozená, celková délka 49 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

35
Jednokřídlá intarzovaná skříň
(A single wing inlaid wardrobe)
Čechy, 2. polovina 18. století, světle hnědé dřevo
intarzované směrovými růžicemi a obdélníky, původní
funkční zámek, výška 180 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

31

39
Kord s mosaznou rukojetí v pochvě
(A cord with a brass handle in the sheath)
Rakousko-Uhersko, vojenský úředník, vzor 1903, rukojeť
opletená mosazným drátem, konec koše koule, sklápěcí
ochrana ruky (dle toho přezdívka kordu mezi sběrateli
- Hurvínek), čepel Solingen, délka s pochvou 93 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

39

32
Velká stříbrná slánka ve tvaru labutě
(A big silver salt cellar in the shape of swan)
Německo, 20.-30. léta 20. století, křišťálová broušená
dóza se stříbrnou montáží,Ag 800/1000, celková
hmotnost 470,5 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

35

40
Velké zrcadlo s bohatě zdobeným dřevěným
rámem
(A big mirror with a richly decorated wooden
frame)
Čechy, polovina 19. století, styl druhého rokoka, zdobeno
květy, dubovými listy a ptáky, zlaceno, fasetované zrcadlo,
rozměr rámu 173×88 cm, vynikající stav,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1500 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK

36
Dvoukřídlá intarzovaná skříň
(A double wing inlaid wardrobe)
Čechy, 2. polovina 18. století, světle hnědé dřevo
intarzované květy a ptáky, značeno iniciálami F.S.,
výška 190 cm,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1154 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

32
33
Vyřezávané sofa a dvě křesla
(Carved sofa and two armchairs)
Čechy, přelom 19. a 20. století, neobarokní styl, bohatě
vyřezáváno rostlinými ornamenty a putti, tmavé dřevo,
čalouněno žlutou látkou, výška 137 cm,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1731 EUR)
odhad: 55 00 až 70 000 CZK
34
Stříbrný nůž na dopisy
(A siver paper knife)
Německo, 20.-30. léta 20. století, zdobeno vegetativním
dekorem, v zadní části otevírací nožík,Ag 925/1000,
délka 17,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (35 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

37
Mosazná krabička na mince
(A brass box for coins)
Francie 2. polovina 19. století, neorenesanční styl,
plasticky zdobeno antickými vázami a rostlinným
dekorem, uvnitř přihrádky na mince, délka 22,5 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (92 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK

40

37
38
Cínový jednoplamenný svícen (A tin one-latern
candlestick)
Francie, přelom 19. a 20. století, secesní styl, podstavec ve
tvaru listu, plasticky zdobeno rostlinnými ornamenty,
půměr podstavce 17 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2400 CZK

41
Párové čtyřplamenné svícny z keramiky a mosaze
(A pair of four-flame candlesticks of ceramic and
brass)
Francie, přelom 19. a 20. století, zdobeno vegetativním
ornamenty a rokajemi, výška 54 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

34

38

41

7
42
Kouzelnická hůlka z ebenového dřeva a slonoviny
(A magic wand of ebony wood and ivory)
Západní Evropa, 1. polovina 20. století, ebenový střed,
konce ze slonoviny, vykládáno perletí, délka 35 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

45
Tříplamenný kovový svícen
(A three-flame metal candlestick)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, neorenesanční
styl, stříbřená mosaz, bohatě plasticky zdobeno, výška
46,5 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

49
Stříbrné pozdro na rtěnku s řetízkem
(A silver lipstick case with a chain)
Československo, 20.-30. léta 20. století, ryto rostlinnými
ornamenty, na řetízku přívěsek ve tvaru květu,
Ag 900/10000, hmotnost 15,4 g,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK
50
Zavírací nožík z řebou nahých žen ve slonovině
(A closing knife with engraving of naked famales
in ivory)
Rakousko, 1. třetina 20. století, řezba na obou stranách
rukojeti, dvě otvírací střenky, délka 7 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

42
43
Čtyřplamenný dřevěný svícen na zeď
(A four-flame wooden candlestick on a wall)
Itálie, 1. třetina 20. století, neobarokní styl, plasticky
zdobeno, zlaceno, délka 40 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

45

43
44
Pětiplamenný svícen z bílého kovu
(A five-flame candlestick of white metal)
Německo,Alpaka, značeno Alpacca HB, 1. třetina
20. století, neobarokní styl, plasticky zdobeno, výška
29 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

46
Cigaretová špička z jantaru a stříbra
(A cigarette holder of amber and silver)
Německo, 20.-30. léta 20. století, okraj ze zlaceného
stříbra,Ag 900/1000, celková hmotnost 5,4 g, délka
6,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 700 až 1000 CZK

50
46
47
Stříbrné čajové sítko a stojánek
(A silver tea strainer and stand)
Německo, značeno J. Ezler, 20.-30. léta 20. století, hladké
tvary,Ag 800/1000, hmotnost 109, 0 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

51
Nožík s rukojetí z rohoviny v koženém pouzdru
(A knife with handle of horn with sheath of
leather)
Finsko, 1. třetina 20. století, kvalitní provedení, délka
15 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

51

47
44

48
Stříbrný voňavkový flakon
(A silver parfume bottle)
Československo, 20.-30. léta 20. století, ryto rostlinnými
ornamenty, stříbrný uzávěr s růžovým provázkem,
Ag 900/10000, hmotnost 16,8 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 8000 až 1000 CZK

52
Stojánek na ubrousky
(A napkin stand)
Německo, 20.-30. léta 20. století, prořezáváno, plasticky
zdobeno květinovým dekorem,Ag 800/1000,
hmotnost 60,5 g,
vyvolávací cena: 2700 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

52
48, 49

8
53
Malá pistole s dvěma hlavněmi
(A small pistol with two barrels)
Francie, 2. polovina 19. století, perkusní mechanika,
nabíjení ze zadu, zdobeno rytím, dřevěná řezaná rukojeť,
délka 22 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

56
Kovové pečetítko, nůž na dopisy a perořízek,
zdobeno bodláky
(A metal sealer, paper knife and pen-knife
decorated with thistles)
Anglie, počátek 20. století, secesní styl, stříbřená alpaka,
plasticky zdobeno skotskými bodláky, délka nože na
dopisy 18,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

59
Stříbrná plasticky zdobená miska na nožkách
(A silver plastically decorated small bowl on legs)
Itálie, přelom 19. a 20. století,Ag 915/1000, hmotnost
69,85 g, osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

53
54
Párové malé pistole
(A pair of small pistols)
Francie, polovina 19. století, značeno AF, perkusní
mechanika, zdobeno rytím, dřevěná řezaná rukojeť, jedna
pistole mírně poškozená, délka každé 22 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (185 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

59

56
57
Stříbrná lékovka zdobená kosatci
(A silver pills box decorated with irises)
Německo, počátek 20. století, secesní styl, plasticky
zdobeno,Ag 800/1000, hmotnost 8,40 g, osvědčení
pucovního úřadu,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

54
55
Pistole s leptanou a stříbřenou hlavní
(A pistol with etched and silvered barrel)
Francie, 2. polovina 18. století, křesadlová mechanika,
zdobeno vegetativním dekorem, dřevěná rukojeť
zakončená mosaznou koncovkou hruškovitého tvaru,
celková délka 45 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

57

55

58
Šavle s mosazným košem zdobeným rakouskou
orlicí
(A saber with brass handle decorated with
Austrian eagle)
Rakousko-Uhersko, úředník, 2. polovina 19. století, bohatě
zdobený mosazný koš, čepel Solingen, bez pochvy,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

58

60
Lékovka ve tvaru hodinkového pouzdra
(A pills box in the shape of watch case)
Německo, 1. třetina 20. století, stříbřená alpaka,
průměr 4 cm,
vyvolávací cena: 100 CZK (4 EUR)
odhad: 150 až 200 CZK

9

II. SKLO
(GLASS)
61
Žlutá vázička s modrými květy
(A yellow small vase with blue flowers)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, počátek 20. století, secesní
styl, žluté sklo, modře vrstvené, leptané, broušené,
značené v dekoru Richard, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad:4500 až 5500 CZK

65
Opálová váza s hnědým a žlutými květy
(An opal vase with brown and yellow flowers)
Francie, Nancy, Emille Gallé, počátek 20. století, secesní
styl, opálové sklo, vrstveno, leptáno, broušeno, výška
29 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
66
Skleněný pohár plasticky zdobený květy
(A glass goblet plastically decorated with flowers)
Itálie, Benátky, Murano, 20. století, neorenesanční styl,
křídlový pohár, noha zdobená nálepy ve tvaru květů,
uvnitř nohy barevná šroubovice, růžová lazura,
výška 33,5 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

68
Hnědo červená váza plasticky zdobená nahými
dívkami
(A brown red vase plastically decorated with
naked females)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, Riedel, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, umělecké lisované sklo, leptáno,
broušeno, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
69
Fasetově broušená vázička z hnědo červeného skla
(A facet cut vase of brown red glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
značeno výška 21 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

61
62
Váza ze zeleného skla se zlatým pruhem
s vyobrazením antických postav
(A vase of green glass with gold stripe with
a depiction of antique figures)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století, uranové
sklo, fasetově broušené, oroplastika - leptáno, zlaceno,
značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (769 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
63
Šest sklenic z fialového skla
(Six glasses of violet glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
válcovitý tvar, alexandritové sklo měnínící barvu podle
druhu osvětlení, značeno, výška každé 13 cm
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

69
66
67
Žlutá vázička plasticky zdobená nahými dětmi
(A yellow small vase plastically decorated with
naked children)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, Riedel, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, umělecké lisované sklo citrínové
barvy, leptáno, broušeno, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

70
Červená sklenice s rytinou srdce a kotvy
(A red glass with engraving of heart and anchor)
Čechy, Nový Bor, polovina 19. století, biedermeierovský
styl, křišťálové, červeně lazurované sklo, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

63
64
Šest sklenic válcovitého tvaru z červeného skla
(Six glasses of cylindrical shape of red glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
značeno, výška každé 15,5 cm
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

70

67, 68

64
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71
Křištálový flakon s rytinou dívky
(A crystal parfume bottle with engraving of
female)
Španělsko, Costa Boda, 20.-30. léta 20. století, broušeno,
ryto, značeno, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

75
Malé těžítko se segmenty květů ve hmotě
(A small papar weight with segments of flowers in
the mass)
Itálie, Benátky, Murano, 20. století, technika millefiori,
průměr 5,5 cm,
vyvolávací cena: 990 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

78
Zelená váza plasticky zdobená stromy
(A green vase plastically decorated with trees)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, Riedel, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, umělecké lisované sklo
smaragdové barvy, leptáno, broušeno, kvalitní provedení,
neobvyklá barva, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
79
Křišťálová váza plasticky zdobená nahými dívkami
a hrozny
(A crystal vase plastically decorated with naked
females and grapes)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou, Riedel, 20.-30. léta
20. století, umělecké lisované sklo, křišťál s nádechem
měsíčního svitu ve stylu Lalique, atypický Riedlův model,
výška 21,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

75

71
72
Šest sklenic ze žlutého skla
(Six glasses of yellow glass)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. polovina 20. století,
značeno, výška každé 6,5 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

76
Křišťálová karafa malovaná růžemi se šesti
sklenicemi
(A crystal decanter painted with roses with six
glasses)
Čechy, 2. polovina 19. století, malováno emaily, zlaceno,
výška karafy 29 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (53 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

74
Kříšťálová váza s Janem Žižkou na koni
(A crystal vase with Jan Žižka on a horse)
Čechy, Železný Brod, 20.-30. léta 20. století, broušeno,
ryto, leptáno, plasticky zdobeno Žižkou a nápisem: „Kdož
jste Boží bojovníci“, výška 29,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

74

81
Fialová váza s městečkem u jezera
(An violet vase with a town by a lake)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, počátek 20. století, secesní
styl, světle fialové mléčné sklo, fialově vrstvené, leptané,
broušené, značené v dekoru Richard, výška 27,5 cm,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (519 EUR)
odhad:14 000 až 18 000 CZK
82
Párové vázy z fialového skla s malbou květin
(Pair of vases of violet glass with painting
o flowers)
Německo, Bavorsko, Poschinger Glasmanufaktur, secesní
styl, malováno emaily, výška každé 35 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

72
73
Válcovitá zelená váza s dekorem fialových květů
(A cylindrical green vase with decoration of violet
flowers)
Čechy, Harrachov, počátek 20. století, secesní styl,
vrstvené sklo, hluboce leptané, broušeno, zlaceno, mírně
poškozeno, výška 33,5 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

80
Křišťálová a fialová váza se žlutou malbou květů
(Crystal and violet vase with yellow painting of
flowers)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, přelom 19. a 20. století,
značeno, váza s úzkým hrdlem, sklovina přecházející
z kříšťálové do fialové, malováno emailem, výška 50 cm,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (519 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

83
Těžíto s dekorem květů a dětí
(A paper weight with decoration of flowers and
children)
Itálie, Benátky, Murano, 20. století, křišťálové sklo, uvnitř
zlatá fólie s dekorem Blíženců, okolo segmenty millefiori,
průměr 9 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

76
77
Zelená miska z irizovaného skla na cínové nožce
(A green bowl of iridescent glass on tin stand)
Čechy, přelom 19. a 20. století, secesní sklo laločnatě
zprohýbané, cínová noha plasticky zdobená
historizujícími prvky, celková výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

77

84
Těžíto s maceškou a iniciálami AV
(A paper weigt with pansy and initials AV)
Francie, 2. polovina 19. století, křišťálové sklo, uvnitř
segmenty z barevného skla, průměr 11,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

11
85
Černá váza s křišťálovou nohou a hnědými uchy
(A black vase with crystal leg and brown handles)
Čechy, návrhář Bořek Šípek, přelom 20. a 21. století, sklo
barvené ve hmotě benátského stylu, výška 34,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

85
86
Fasetově broušená váza z kouřového skla
(A facet cut vase of smoke glass)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, signováno na dně,
broušeno, leptáno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

88
Kříšťálová váza modře vrstvená s vybroušenými
čočkami a pruhy
(A crystal vase blue layered with cut lenses and
stripes)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
atypický model, výška 18 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

92
88
89
Křišťálová fasetově broušená sklenice s iniciálami EH
(A crystal facet cut glass with initials EH)
Čechy, Nový Bor, datováno 1934, styl art deco, ryté inciály
a rostlinné ornamenty, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad:550 až 700 CZK

89
86
87
Šest pohárů ze zeleného skla v neorenesančním
stylu
(Six goblets of green glass in neo-renaissance
style)
Čechy, 2. polovina 19. století, barva lesního skla, zlacené
okraje kup, výška každého poháru 21 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

92
Rubínová mušle na stříbrném podstavci
(A ruby glass shell on a silver pedestal)
Čechy, podstavec datovaný 1846, biedermeier, skleněná
mušle broušená, podstavec plasticky zdobený křídly,
výška 9,5 cm, celková hmotnost 68,8 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

90
Křišťálový talíř s fialovými květy
(A crystal plate with violet flowers)
Francie, značeno v dekoru Legras, počátek 20. století,
secesní styl, vrstveno, leptáno, broušeno, průměr 30 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (212 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
91
Rubínová sklenice s malbou milenců v lese
(A ruby glass with painting of lovers in forest)
Čechy, Kamenický Šenov, 20.-30. léta 20. století, ve stylu
druhého biedermeieru, fasetově broušeno, černá malba
(schwarzlot), výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

93
Křišťálová vázička s malbou stromů
(A small crystal vase with painting of trees)
Francie, pravděpodobně Daum, přelom 19. a 20. století,
secesní styl, leptáno, malováno, výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

93
94
Křišťálová červeně vrstvená váza s lodí a ptáky
(A crystal red layered vase with ship and birds)
Morava, Krasno nad Bečvou, Salomon Reich, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, leptáno, broušeno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

87
91

94

12
95
Zelená vázička s fialovými a bílými klíny
(A green vase with violet and white insert)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století, secesní styl,
irizované sklo, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
96
Křišťálové těžítko válcového tvaru se svatým
Kryštofem
(A crystal paper weight cylidrical shape with St.
Christopher)
Francie, René Lalique, 20.-30. léta 20. století, značeno
v dekoru, umělecké lisované sklo, leptáno, ryto,
broušeno, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

III. PORCELÁN
A KERAMIKA
(PORCELAIN AND
CERAMIC)
97
Mistička s obrázkem harfisty a tančících dívek
(A small bowl with picture of harpist and dancing
females)
Čechy, konec 19. století, vídeňský styl, porcelán,
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem, délka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK
98
Mistička s obrázkem flétnisty a dívky
(A small bowl with picture of flutist and female)
Čechy, konec 19. století, vídeňský styl, porcelán,
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem, délka 17 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

96

99
Keramický květináč zdobený růžovými květy
(A ceramic flower pot decorated with pink
flowers)
Francie, počátek 20. století, secesní styl, plasticky
zdobeno, barevně glazováno, značeno, výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (150 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

102
Šálek s podšálkem s malbou zámku
(A cup and saucer with painting of a castle)
Německo, pravděpodobně Berlín, 1. povina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, velmi kvalitně
malovaná veduta, popis místa v němčině, nepůvodní
talířek, ucho hrníčku zvednuté nad okraj, uvnitř zlaceno,
celková výška 11 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
103
Porcelánový talíř s fialovým květem a listy vinné
révy
(Porcelain plate with violet flower and leaves of
grapevine)
Německo, Sasko, Míšeň, 20.-30. léta 20. století, glazováno,
okraje plasticky zdobené listy révy, zlaceno, malováno,
značeno, průměr 20 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK
104
Porcelánový jednoplamenný svícen zdobený
květinami
(A porcelain cadlestick for one candle decorated
with flowers)
Německo, Sasko, Míšeň, 20.-30. léta 20. století, glazováno,
plasticky zdobeno, malováno, značeno, výška 25 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

99
100
Soubor pěti fajánsových váz
(A set of five faience vases)
Holandsko, Delft, přelom 19. a 20. století, značeno G.B.S.,
tři vázy s víčkem, na víčku figura psa, malováno
barevným dekorem čínských květin a krajiny, výška váz
s víkem 39 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 15 000 až 18 000 CZK

104
105
Keramická opice s kokosem
(A ceramic monkey with coconut)
Čechy,Trnovany, Enrst Willner, glazováno, malováno,
značeno, otvory k zavěšení, výška 45 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 8900 CZK (342 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

100
101
Porcelánové sousoší s mužem s hrozny a ženou
nalévající víno
(A porcelain sculpture with sitting man with
grapes and woman pouring wine)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, glazováno,
malováno, číslo modelu F 92. pořadí z formy 65, číslo
malíře 17, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

105
106
Fajánsová plaketa s madonou a dítětem
(A faience plaque with Madonna and Child)
Čechy, Rako, počátek 20. století, neorenesanční styl
v duchu Florencie (Luca della Robbia), plasticky zdobeno
madonou, dítětem, anděli a ovocem, malováno, značeno,
průměr 32 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

13
107
Fajánsový talíř s malbou kohouta
(A faience plate with painting of cock)
Rakousko-Uhersko, 1. polovina 19. století, zdobeno
v lidovém stylu, značeno tlačeným erbem, průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

107

11
Porcelánový motýl s modro, zeleno růžovými
křídly
(A porcelain butterfly with blue, green, pink
wings)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou i na glazuře, značeno,
šířka 9 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

114
Sedící šedá kočka
(A sitting grey cat)
Dánsko, Kodaň, Bing a Grondahl, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (150 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

111
114

108
Mělký talíř zdobený modrými květinami
(A shallow plate decorated with blue flowers)
Čechy, Stará Role, polovina 19. století, značeno tlačenou
značkou, jemná kamenina, podglazurní tisk v anglickém
stylu, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

112
Velký porcelánový džbán s cínovým víkem
(A big porcelain jug with tin cover)
Čechy, Klášterec, polovina 19. století, značeno tlačenou
značkou, malováno modrými trojúhelníky v duchu
biedermeieru, výška 37 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

115
Porcelánový čajový servis zdobený růžemi
(A porcelain tea set decorated with roses)
Čechy, Stará Role, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem, zlaceno,
značeno, konvička, mléčenka, 4 šálky s podšálky, celkem
7 kusů, výška konvičky 25 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (108 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

115
108
109
Hluboký talíř zdobený modrými květinami
(A soup plate decorated with blue flowers)
Čechy, Stará Role (Altrohlau),August Nowotny, polovina
19. století, značeno tištěnou značkou, jemná kamenina,
podglazurní tisk v anglickém stylu, dírka k zavěšení,
průměr 23 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
110
Talíř zdobený hnědými květinami
(A splate decorated with brown flowers)
Čechy, Stará Role, polovina 19. století, značeno tlačenou
značkou, jemná kamenina, podglazurní tisk v anglickém
stylu, dírka k zavěšení, průměr 24,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

110

116
Dvě keramické vázy s papoušky
(Two ceramic vases with parrots)
Čechy,Teplice,Amphora, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno, barevně glazováno, značeno, výška každé
51 cm, mimořádná velikost,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

112
113
Sedící buldoček
(A sitting small bulldog)
Dánsko, královská Kodaň, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
malováno pod glazurou, značeno, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

113

117
Keramická váza s ptáky na větvi
(A ceramic vase with birds on a branch)
Čechy,Teplice,Amphora, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno, barevně glazováno, značeno, výška každé
51 cm, mimořádná velikost,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

117

14
118
Keramická mísa na noze s figurami dvou nahých
dětí
(A ceramic bowl on a leg with figures of two naked
children)
Rakousko, počátek 20. století, zhotoveno ve stylu
vídeňské secese, plasticky zdobeno květinami, noha
s putti, glazováno, malováno, značeno, výška 22 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

118
119
Porcelánový velký jezevčík sedící na zadních
nohách
(A porcelain big dachshund sitting on back legs)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, polovina 20. století,
tlačená značka modeléra F. Kärner, glazováno, malováno,
značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

121
Porcelánová opice zpěvačka s květovanou sukní
(A porcelain monkey singer with flowered skirt)
Německo, Sasko, Míšeň, polovina 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, původní Kändlerův model, součást
opičí kapely, pořadí z formy 94, číslo malíře 7, výška
12,5 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
122
Porcelánová opice zpěvačka s pruhovanou sukní
(A porcelain monkey singer with striped skirt)
Německo, Sasko, Míšeň, polovina 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, číslo modelu 600 (původní
Kändlerův model), součást opičí kapely, pořadí z formy
14, číslo malíře 27, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
123
Keramický pastýř s ovečkami
(A ceramic shepherd with sheep)
Čechy, Grantiton, podle návrhu Heleny Johnové
(1884-1962), ve stylu vídeňské secese, glazováno,
malováno značeno tlačenou značkou, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

125
Porcelánová houslista
(A porcelain violinist)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, glazováno,
malováno, číslo modelu 10, pořadí z formy 87, číslo
malíře 19, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
126
Porcelánový chlapec s nůší hroznů
(A porcelain boy with basket of grapes)
Německo, Sasko, Míšeň, polovina 20. století, glazováno,
malováno, původní model z 2. poloviny 18. století,
značno, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (519 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
127
Porcelánový chlapec s košíkem květin a motyčkou
(A porcelain boy with basket of flowers and hoe)
Německo, Sasko, Míšeň, polovina 20. století, glazováno,
malováno, původní model z 2. poloviny 18. století, číslo
modelu 1477, číslo malíře 81, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (519 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
128
Párové vázy s uchy plasticky zdobené draky
(A pair of vases with handles plastically decorated
with dragons)
Čechy, Royal Dux, počátek 20. století, značeno růžovým
trojúhelníkem, jemná kamenina, plastické motivy dračích
hlav a putti, glazováno, malováno bronzovými barvami
dekorem květů, poškozeno, restaurováno, každá výška
53 cm,
vyvolávací cena:14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

123

119
120
Porcelánová váza s vyobrazením antických ruin
(A porcelain vase with pictures of antique ruins)
Německo, Bavorsko, Hutschenreuter, 20.–30. léta
20. století, antický tvar s uchy, glazováno, zdobeno
domalovaným tiskem, zlaceno, značka berlínského
prodejce, výška 40 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

120

124
Velká figurální váza s chlapcem
(A big figural vase with a guy)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom 19. a 20. století,
glazováno, malováno „bronzovými“ barvami, značeno
růžovým trojúhelníkem, výška 67 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

124

128
129
Porcelánová váza s malbou napoleonské bitvy
v bronzové montáži
(A porcelain vase with painting of Napoleonic
battle in bronze mounting)
Fracie, Paříž, 2. polovina 19. století, sévreský styl,
glazováno, malováno výjevem bitvy u Wagramu, malba
signovaná Chanele, nápis Wagram, 1808, fialové plochy
zdobené zlatými vegetativními výjevy, vzadu zlatá orlice,
na víčku rovněž orlice, montáž ze zlaceného bronzu,
bronzová ucha plasticky zdobená dekorem labutí,
celková výška 67 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (962 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

15
130
Dvě zelené porcelánové vázy s uchy s obrázky žen
(Two green pocelain vases with pictures of women)
Čechy, přelom 19. a 20. století, stylizovaný vídeňský styl,
ucha plasticky zdobená, glazováno, zdobeno
domalovaným tiskem, výška každé 38 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

133
Porcelánový satyr se sovou
(A porcelain Satyr with owl)
Dánsko, královská Kodaň, 20.-30. léta 20. století, malováno
pod glazurou, značeno, soška z oblíbené sběratelské
skupiny satyrů se zvířaty, výška 17 cm, poškozeno
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 8000 až10 000 CZK

138
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením
zámecké zahrady v zimě s jeleny
(A porcelain blue white plate with a picture of
castle garden in winter with deers)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1934, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

130
131
Milenci na lavičce
(Lovers on a bench)
Rakousko,Vídeň,Wiener Keramik, počátek 20. století, styl
vídeňské secese, glazovaná keramika, malováno, značeno,
signováno autorem: „Podany“, výška 36 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

138
133
134
Velký černý šálek s podšálkem s malbou Číňana
a květů
(A big black cup and saucer painted with Chinese
and flowers)
Francie, Paříž, 2. polovina 19. století století, porcelán,
glazováno, bohatě malováno, zlaceno, výška 9,5 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

139
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením města
s postavou nesoucí vánoční stromek
(A porcelain blue white plate with a picture of
town with a figure carrying a Christmas tree)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1925, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

135
Velký šálek s podšálkem se zelenými plochami
malovaný květy
(A big cup and saucer with green spots painted
with flowers)
Francie, Paříž, přelom 19. a 20. století století, sévreský styl,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, výška 15 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

131
132
Pocelánová váza s víkem malovaná květy a bonsají
(Porcelain vase with cover painted with flowers
and bonsai)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, dekor imari, malováno
modře pod glazurou, červeně a zlatě na glazuře, výška
37 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

136
Dva malé šestihranné talíře zdobené květinami
a orientálními ornamenty
(Two small hexagonal plates decorated with
flowers and oriental ornaments)
Japonsko, 19. století, dekor imari, porcelán, malováno
modře pod glazurou, červeně, zlatě a zeleně na glazuře,
průměr každého talíře 19 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

139
140
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením zimní
krajiny s kostelem a ptáky
(A porcelain blue white plate with a picture of
winter landscape with church and birds)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1911, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

136

132

137
Velký osmihranný talíř zdobený květinami a ptáky
(A big octagonal plate decorated with flowers and
birds)
Japonsko, 19. století, dekor imari, porcelán, malováno
modře pod glazurou, červeně, zlatě a zeleně na glazuře,
průměr 29 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

140

16
141
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením
nákupní třídy s autem (A porcelain blue white
plate with a picture of shopping street wíth car)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1937, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

141
142
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením saní
v zimní krajině
(A porcelain blue white plate with a picture of
sledge in winter landscape)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1915, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

145
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením
starého páru u vánočního stromečku
(A porcelain blue white plate with a picture of old
couple at the Christmas tree)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1912, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

149
Bílá vázička v moderním stylu
(A white small vase of modern style)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 60.-70. léta 20. století,
bruselský styl, porcelán, glazováno, značeno, výška
17,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

149, 150
145
146
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením dětí
u vánočního stromečku
(A porcelain blue white plate with a picture of
children at the Christmas tree)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1931, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

150
Porcelánová vázička s modro zelenými listy
(A porcelain vase with blue green leaves)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 70.-80. léta 20. století,
válcovitý tvar, glazováno, zdobeno tištěným dekorem,
podpis návrháře Rosemonde Nairac, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
151
Tanečnice kankánu v tylové sukni
(A cancan dancer in laced skirt)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt, Müller,
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno, malováno,
značeno, výška 20 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

142
143
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením
madony
(A porcelain blue white plate with a picture of
Madonna)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1920, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

146
147
Talíř zdobený květinami a motýlem
(A big octagonal plate decorated with flowers and
butterfly)
Čina, 19. století, dekor imari, porcelán, malováno modře
pod glazurou, červeně, zlatě a zeleně na glazuře, průměr
30 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2200 až 2500 CZK

151

143
144
Porcelánový modro bílý talíř s vyobrazením lodě
zamrzlé v ledu
(A porcelain blue white plate with a picture of
a ship frozen in ice)
Dánsko, královská Kodaň, datováno 1939, malováno pod
glazurou, vánoční talíř vydávaný každoročně touto
porcelánkou s různými motivy, průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

147
148
Dva talíře zdobené ptáky a pery
(Two plates decorated with birds and feathers)
Japonsko, 19. století, dekor imari, porcelán, laločnaté
okraje, malováno modře pod glazurou, červeně, zlatě
a zeleně na glazuře, průměr každého talíře 21,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

152
Keramická mléčenka a dva šálky s podšálky
s červenými a modrými pruhy
(A ceramic milk jug and two cups and saucers with
red and blue stripes)
Čechy, Bechyně, návrh Helena Johnová (1884-1962), styl
art deco, glazovaná keramika, malováno, výška mléčenky
13 cm, hrníčku 8 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

152

17
153
Keramická mycí souprava
(A ceramic washing set)
Německo, 1. čtvrtina 20. století, secesní styl, zdobeno
tištěným dekorem stylizovaných květů, celkem 5 kusů:
džbán, umyvadlo, nočník, dvě dózy, výška džbánu 30 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

157
Porcelánový talíř s růžovými květy
(A porcelain plate with rose flowers)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, průměr 32,5 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

164
Sedící polonahý muž s papoušky
(A sitting half nude man with parrots)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, značka z let 1914-1918,
vytlačené jméno modeléra Ferdinand Liebermann,
porcelán, glazováno, malováno, vzácný model, výška
17 cm,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (519 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

154
Porcelánová oválná mísa s malbou stolku, konvice,
vázy a květin
(A porcelain oval dish with painting of table, pot,
vase and flowers)
Čína, 19. století, dekor imari, malováno modře pod
glazurou, červeně, zlatě a zeleně na glazuře, značeno,
délka 38 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

157
158
Porcelánová váza s malbou napoleonské bitvy
(A porcelain vase with painting of Napoleon
battle)
Francie, Paříž, 2. polovina 19. století, tvar amfory, emirový
styl, ucha plasticky zdobená labutěmi, glazováno,
malováno, zlaceno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (265 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

154
155
Dva osmiboké talíře s malbou bonsaje, ovoce,
květů a motýlů
(Two octagonal plates with painting of bonsai,
fruit, flowers and butterflies)
Čína, 19. století, dekor imari, pocelán, malováno modře
pod glazurou, červeně, zlatě a zeleně na glazuře, průměr
každého talíře 31,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

163
Fajánsový talíř s malbou dvou zbrojnošů
(A faience plate with painting of two soldiers)
Francie, 2. polovina 19. století, styl istoriato
(neorenesance), po okrajích talíře malba hlav ďáblů,
průměr 40 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (212 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

165
Porcelánová mistička s malbou milenců
(A porcelain small bowl with painting of lovers)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, glazováno,
malováno rokokovým galatním párem v drážďanském
stylu, značeno, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

159
Šálek s podšálkem malovaný zlatou a červenou
linkou
(A cup and saucer painted with golden and red
line)
Německo, Bavorsko, značeno PMR Bavaria, styl art deco,
20.-30. léta 20. století, porcelán, glazováno, výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

165, 98, 97
166
Šálek s podšálkem s obrázkem Paridova soudu
(A cup and saucer with picture of Parid´s court)
Čechy, konec 19. století, vídeňský styl, porcelán,
glazováno, zdobeno domalovaným tiskem, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

159
160
Porcelánové zrcátko s anděli
(A porcelain mirror with angels)
Německo, Durynsko, Sitzendorf, přelom 19. a 20. století,
drážďanský styl, plasticky zdobeno figurami a květinami,
glazováno, malováno, značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

155
156
Porcelánový talíř se zlatými vinnými listy
(A porcelain plate with golden wine leaves)
Německo, Sasko, Míšeň, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, průměr 26,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

161
Keramická pastýřka s kozičkou
(A ceramic shepherd with small goat)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom 19. a 20. století,
značeno růžovým trojúhelníkem, jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzovými barvami, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
162
Keramický pastýř s flétou a jehnětem
(A ceramic shepherd with flute and lamb)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom 19. a 20. století,
značeno růžovým trojúhelníkem, jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzovými barvami, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

166
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IV. ŠPERKY,
MINCE, HODINY,
HODINKY
(JEWELLERY, COINS,
CLOCKS, WATCHES)
167
Stříbrný článkový náramek
(A silver chain bracelet)
Československo, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
Ag 900/1000, hmotnost 29,1 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (62 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

170
Prsten kosočtverečného tvaru s briliantem
(A ring rhombus shaped with brilliant)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, plasticky
zdobeno, diamant o hmotnosti 0,1 ct, Pt 950/1000,Au
585/1000, celková hmotnost 3,25 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

175
Náušnice s českými granáty s ověsky
(Earrings with Czech garnets with pendants)
Čechy, kolem poloviny 20. století, zlacené stříbro,
dlážděno granáty, ověseky ve tvaru kapky,Ag 900/1000,
7,03 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

170
171
Stříbrná brož se zelenými kameny a perličkami
(A silver brooch with green stones and small
pearls)
Čechy, 2. polovina 19. století,
osazeny tři broušené vltavíny,Ag
750/1000, hmotnost 4,36 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

175
176
Stříbrná brož s lodí
(A sliver brooch with ship)
Československo, 20.-30. léta 20. století, obdélníkový tvar,
plasticky zdobeno, prořezáváno, puncováno dobovým
puncem,Ag 800/1000, hmotnost 20,4 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

167, 223
168
Stříbrný prsten s markazity
(A silver ring with marcasites)
Itálie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, zdobeno
gravírováním, skupinově osazené markazity,Ag 900/1000,
hmotnost 4,4 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (23 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

168
169
Stříbrný závěs s květy a perličkami
(A silver pendant with flowers and pearls)
Švédsko, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, plasticky
zdobeno,Ag 925/1000, hmotnost 5,5 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

169

171
172
Stříbrný náhrdelník se zelenými kameny
a perličkami
(A silver necklace with green stones and small
pearls)
Čechy, 2. polovina 19. století, řetízkový náhrdelník s pěti
ověsky, osazeny broušené vltavíny,Ag 750/1000,
hmotnost 20,2 g,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
173
Náhrdelník z bílého zlata se dvěma ověsky
s diamanty
(A necklace of white gold with two pendants with
diamonds)
Československo, 20.-30. léta 20. století, kruhové ověsky,
osazeny dva brilianty o hmotnosti 0,75 a 25 ct,Au
585/1000, celková hmotnost 5,25 g,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1500 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK
174
Zlatý prsten dlážděný diamanty ve tvaru hvězdy
(A gold ring paved diamonds in the shape of
a star)
Itálie, polovina 20. století, osazeno 15 diamantů
o hmotnosti 0,03 ct, celkem 0,45 ct, bílé Au 585/1000,
celková hmotnost 4,84 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (692 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

174

176
177
Zlátá rakouská desetikoruna z roku 1908
(Golden Austria ten crown from the year 1908)
Rakousko-Uhersko, výroční mince, 60 let vlády Františka
Josefa I., 1948-1908, líc hlava panovníka, rub rakouská
orlice,Au 900/1000, 3,39 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 3900 až 4500 CZK

177, 215
178
Zlaté náušnice s diamantovými routami
(Gold earrings with diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, původní punc,
atypické krapny na uchycení diamantů, dvě routy
o celkové hmotnosti 0,18 ct, žluté zlato,Au 585/1000,
celková hmotnost 2,79 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

178

19
179
Zlaté náušnice s almadiny a perličkami
(Gold earrings with almadins and small pearls)
Itálie, 1. čtvrtina 20. století, neobarokní styl, osazeny dva
almadiny ve tvaru kapky, okolo fasovány říční perličky,Au
585/1000, celková hmotnost 12,63 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (385 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

184
Zlaté náušnice ve tvaru kruhu zdobené granáty
(Gold earrings in the shape of circle decorated
with garnets)
Čechy, počátek 20. století, v každé náušnici osazeny tři
české granáty,Au 585/1000, celková hmotnost 1,5 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

180
Stříbrný náhrdelník se třemi žlutými kameny
(A silver necklace with three yellow stones)
Německo, 20.-30. léta 20. století, kulatý kámen v obrubě
s ověsky s kameny ve tvaru kapky a perličkami,
Ag 830/1000, hmotnost 5,4 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
181
Stříbrný přívěs na řetízku s mléčným kamenem
a markazity
(A silver pendant on a chain with milky stone an
marcasites)
Německo, 20.-30. léta 20. století, oválný tvar, atypické
provedení, žebrování, centrální kámen mléčný
chalcendon,Ag 925/1000, hmotnost 15,3 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

184
185
Zlatý přívěsek ve tvaru kříže s rubíny
(A gold pendant in the shape of the cross with
rubies)
Československo, 20.-30. léta 20. století, art decový styl,
osazeny čtyři rubíny s atypickým fasetovým výbrusem,
uprostřed osazen bílý safír,Au 585/1000, hmotnost 3,9 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

189
Zlatý psten zdobený dubovými listy se zvířecím
zubem
(A gold ring decorated with oak leaves with animal
tooth)
Československo, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno,
ryto, osazen srnčí zub,Au 585/1000, hmotnost 3,55 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

189
190
Zlatý prsten s rubínem
(A gold ring with ruby)
Československo, polovina 20. století, plasticky zdobeno,
ryto, rubín oválný fasetový výbrus,Au 585/1000,
hmotnost 3,61 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

190
181
185
182
Stříbrná brož ve tvaru motýla se zelenými křídly
(A silver brooch in the shape of butterfly with
green wings)
Dánsko, 20.-30. léta 20. století, značeno, křídla zdobená
gilošováním a transparetním emailem,Ag 925/1000,
hmotnost 9,0 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

182
183
Stříbrná brož ve tvaru včely
(A siver brooch in the shape of a bee)
Německo, značeno: „Greifen Kunst“, 20.-30. léta 20. století,
plasticky zdobeno,Ag 835/1000, hmotnost 2,90 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

183

186
Stříbrná brož s tyrkysy a alamadiny
(A silver brooch with turquoises and almadins)
Uhersko, Sedmihradsko, 2. polovina 19. století,
neorenesanční styl, kulatý tvar, plasticky zdobeno,
Ag 800/1000, hmotnost 7,7 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK
187
Zlatá brož s mozaikou zelených a růžových květů
(A gold brooch with mosaic of green and rose
flowers)
Itálie, 1. polovina 19. století, tak zvaná florentská mozaika
z barevných kamenů, osazená ve zlaté obrubě,Au
750/1000, celková hmotnost 18,90 g, osvědčení
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
188
Zlatý pečetní prsten se zeleným kamenem
(A seal-ring with green stone)
Rakousko-Uhersko, 2 polovina 19. století, plasticky
zdobeno, osazen chrysopras broušený do tabulkovce,Au
585/1000, hmotnost 5,50 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (150 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

188

191
Zlaté náušnice s červenými korály
(Gold earrings with red corals)
Československo, polovina 20. století, zlato tvarováno do
obloučků, korály broušené do čoček,Au 585/1000,
hmotnost 2,61 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

191
192
Stříbrná brož v egyptském stylu
(A silver brooch in Egyptian style)
Egypt, 20.-30. léta 20. století, starý československý
dovozový punc, plasticky zdobeno motivem skarabea,
doplněno filigránem, možno použít i jako závěs,
Ag 925/1000, celková hmotnost 23,7 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

192

20
193
Zlatý náhrdelník s bílým kamenem a dvěma
rubíny
(A gold necklace with white stone and two rubies)
Československo, 20. léta 20. století, secesní styl, zdobeno
filigránem,Au 585/1000, hmotnost 4,05 g,
vyvolávací cena: 4800 CZK (185 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

198
Cestovní hodiny ve stříbrném pouzdře
(A traveling clock in siver case)
Švýcarsko, Concord Watch, osmidenní stroj, pouzdro po
otevření stojánek, značeno iniciálami, BP,Ag 925/1000,
celková hmotnost 167,0 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

203
Stříbrná brož ve tvaru motýla zdobená filigránem
(A silver brooch in the shape of butterfly
decorated with filigree)
Itálie, počátek 20. století,Ag 800/1000, hmotnost 5,0 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

194
Stříbrné kapesní hodinky Elegancia
(A silver pocket watch Elegancia)
Švýcarsko, 20.-30. léta 20. století, jednoplášťové hodinky,
tenký stroj, na plášti švýcarský punc, číselník zdoben
gilošováním, arabské číslice, vteřinovka,Ag 800/1000,
celková hmotnost 50,0 g, průměr 4,5 cm, funkční stav,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

203
198
199
Brož s českými granáty kruhového tvaru
(A brooch with Czech garnets circular shape)
Čechy, kolem poloviny 19. století, tombak, dlážděno
granáty se starým brusem, velké kvalitní kameny, průměr
brože 4 cm, celková hmotnost 10,3 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

194
195
Stříbrné kapesní hodinky s růžovo bílým
číselníkem
(A silver pocket watch with rose yellow face)
Francie, 2. polovina 19. století, vnější plášť stříbrný
s rytinou erbu, vnitřní plášť obecný kov, číselník
s římskými i arabskými číslicemi, vteřinovka,
přepuncováno rakousko-uherským puncem,
Ag 800/1000, hrubá hmotnost 82,2 g, průměr 4,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK
196
Stříbrné náušnice s fialovými kameny
(Silver earrings with violet stones)
Čechy, 2. polovina 19. století, kameny v barvě ametystu,
obruba zdobená rytím,Ag 730/1000, hmotnost 5,20 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

196
197
Stříbrný náramek s nápisem: „Gott mit dir“
(A silver bracelet with sign: Gott mit dir)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, nápis
v modrém emailu,Ag 750/1000, 12,20 g, osvědčení
puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK

197

204
Stříbrný náhrdelník zdobený lístky a zelenými
kameny
(A silver necklace decorated with leaves and green
stones)
Německo, 20. léta 20. století, secesní styl, kruhový tvar,
ověsek, osazeny 3 chrysoprasy,Ag 800/1000, hmotnost
7,5 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
205
Stříbrný náhrdelník s křišťály perličkami
a almadinem
(A silver necklace with crystals, pearls and
almadin)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
zdobeno volutami, tři ověsky s perlami ve tvaru kapek,Ag
750/1000, hmotnost 9,1 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (123 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

199
200
Zlatý náhrdelník s českými granáty ve tvaru čoček
(A gold necklace with Czech garnets in the shape
of lens)
Čechy, počátek 20. století, secesní styl rakousko-uherský
punc, zdobeno filigránem, osazeny granáty,Au 585/1000,
hmotnost 5,5 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
201
Zlatý náhrdelník s červenými kameny ve tvaru
trojúhelníka a kapky
(A gold necklace with red stones in the shape of
triangle and drop)
Čechy, 20. léta 20. století, secesní styl, zdobeno lístečky
a volutami, osazeny dva almadiny,Au 585/1000, hmotnost
8,3 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
202
Velký oválný granátový prsten
(A big oval garnet ring)
Čechy, plovina 20. století, zlacené stříbro, dlážděno
českými granáty,Ag 900/1000, hmotnost 6,8 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

202

205
206
Náhrdelník s českými granáty v řadě
(A necklace with Czech garnets in row)
Čechy, přelom 19. a 20. století, secesní styl, zdobeno
volutami, jeden centrální velký granát broušený do čočky,
tombak a Ag 800/1000, celková hmotnost 7,9 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
207
Náušnice s českými granáty a dvěma velkými
almadiny
(Earrings with Czech garnets and two big
almadins)
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty osazeny ve
dvou řadách kolem velkých almadinů broušených do
čočky, tombak a Ag 800/1000, celková hmotnost 8,3 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

21
208
Brož s miniaturou s obrázkem ženy a dívky
v granátovém rámečku
(A brooch with miniature with picture woman and
girl in garnet frame)
Čechy, kolem roku 1860, neorokokový styl, miniatura
malovaná na porcelánu, rámeček tombak, osazeny české
granáty a perličky, celková hmotnost 17,2 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
209
Stříbrná brož s mušlovou kamejí s mužem v přilbě
(A silver brooch with shellwork cameo with a man
in helmet)
Itálie, 2. polovina 19. století, neorenesanční styl, antický
voják, obruba uzpůsobena i k zavěšení,Ag 800/1000,
celková hmotnost, 24,6 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
210
Velký stříbrný kříž
(A big silver cross)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobeno ryto,Ag 800/1000, hmotnost 25,5 g, délka
10,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

213
Československý zlatý dukát 1931
(Czechoslovak gold ducat 1931)
Československo, Kremnice, líc stojící svatý Václav, rub lev
(československý státní znak),Au 986/1000, hmotnost
3,49 g,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 11 000 až 13 000 CZK
214
Ruský zlatý pěti rubl 1904
(Rusian gold five rubles 1904)
Rusko, car Mikuláš II. (1868-1918), líc hlava panovníka,
rub ruská orlice,Au 900/1000, hmotnost 4,30 g, lepší
ročník,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

219
Stříbrná brož s mušlovou kamejí s řezbou ženy
(A silver brooch with shell cameo with egraving of
a female)
Itálie, 20. století, stříbrná zlacená obruba zdobená
barevnými kameny, brož a závěs,Ag 800/1000, hmotnost
16,1 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

215
Uherský zlatý čtyř zlatník 1882
(Hungary gold four Florin 1882)
Rakousko-Uhersko, císař František Josef I. (1848-1916), líc
hlava císaře, rub uherský státní znak,Au 900/1000,
hmotnost 3,23 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
216
Italská zlatá dvaceti lira 1873
(Italian gold twenty Lira 1873)
Itálie, král Viktor Emanuel II. (1820-1878), líc hlava krále,
rub italský znak,Au 900/1000, 6,45 g,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
217
Hodiny v dřevěném pouzdru na zeď
(A clock in wooden case on wall)
Rakousko,Vídeň, značeno Amand Heide,Wien, pendlovky,
pouzdro houslovitý tvar, zdobeno řezbou, částečně
proskleno, bílý číselník s římskými číslicemi, dvě
mosazná závaží, půlové bití, celková délka 102 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

219
220
Stříbrný rakouský dvaceti krejcar František I.
(A silver Austrian twenty kreutzer Franz I)
Rakousko, datováno 1835, mincovna B, líc portrét
rakouského císaře Františka I. (1768-1835), rub rakouská
orlice,Ag 583/1000, hmotnost 6,68 g,
vyvolávací cena: 120 CZK (5 EUR)
odhad: 140 až 180 CZK

210
220, 222

211
Stříbrný náhrdelník zdobený filigrány a emaily
(A silver necklace decorated with filigree and
enamels)
Itálie, počátek 20. století, neorenesanční styl, emaily,
filigrán, granulace,Ag 880/1000, hmotnost 8,80 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
212
Stříbrná brož s velkým zeleným kamenem
(A silver brooch with big green stone)
Německo, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno
stylizovanými růžemi, osazen centrální chrysopras,
Ag 800/1000, hmotnost 10,90 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

221
Stříbrná československá pětikoruna (A silver
Czechoslovakia five crown)
Československo, 1929, líc číslo 5 s továrnou, rub státní
znak – lev, autorem mince byl sochař Otto Gutfreund
(1889-1927),Ag 500/1000, hmotnost 7 g,
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR)
odhad: 80 až 100 CZK

217
218
Stříbrné náušnice s modrými kameny
(Silver earrings with blue stones)
Německo, 20.-30. léta 20. století, kameny v barvě
akvamarínu,Ag 835/1000, hmotnost 3,5 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

212

218

221
222
Stříbrná italská dvou lira Viktor Emanuel II.
(A silver Italien two lir Victor Emanuel II)
Italské království, 1863, mincovna BN, líc portrét krále
Viktora Emanuela II. (1820-1878), rub státní znak,
Ag 800/1000, 10,00 g,
vyvolávací cena: 250 CZK (10 EUR)
odhad: 300 až 350 CZK

22
223
Masivní článkový stříbrný náramek
(A massive chain silver bracelet)
Německo, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, pojistka
proti otvírání,Ag 925/1000, hmotnost 64,1 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
224
Stříbrný padesáti cent Napoleon III.
(A silver fifty cent Napoleon III)
Francie, 1864, mincovna K, líc portrét císaře Napolena
III. (1808-1873), rub císařská koruna,Ag 835/1000, 2,50 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK

224

228
Dvě stříbrné ruské padesáti kopějky Mikuláš II.
(Two silver Rusian fifty copecks Nicholas II)
Rusko, 1896, 1899, líc portrét císaře Mikuláše II.
(1868-1918), rub ruská orlice,Ag 900/1000, hmotnost
9,998 g,
vyvolávací cena: 400 CZK (15 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

234
Brož se skleněnou mozaikou se třemi květy
(A brooch of glass mosaic with three flowers)
Itálie, Benátky, 20. století, osazeno ve zlacené mosazi
(double), délka 3,5 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

228

234

229
Tři stříbrné ruské dvaceti kopějky Mikuláš II.
(Three silver Rusian twenty copecks Nicholas II)
Rusko, 1913, 1915, 1916, císař Mikuláš II. (1868-1918), líc
koruna s ratolestí, rub ruská orlice,Ag 500/1000,
hmotnost každé 3,59 g,
vyvolávací cena: 150 CZK (6 EUR)
odhad: 200 až 220 CZK

235
Brož se zkříženými puškami
(A brooch with crossed rifles)
Československo, 30. léta 20. století, mosaz, plasticky
zdobeno, částečně stříbřeno, odznak střelecké zdatnosti,
průměř 4,5 cm,
vyvolávací cena: 220 CZK (8 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

229

235

230
Dva stříbrné srbské dináry Petr I.
( Two silver Serbian dinars Peter I)
Srbsko, 1912, 1915, líc portrét krále Petra I. (1844-1921),
rub koruna s ratolestí,Ag 835/1000, hmotnost každé 5 g,
vyvolávací cena: 100 CZK (4 EUR)
odhad: 120 až 150 CZK

236
Stříbrná brož s lodí
(A silver brooch with a ship)
Československo, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno,
Ag 900/1000, hmotnost 11,7 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (30 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

225
Stříbrný srbský dinár Alexander I.
(A silver Serbian dinar Alexander I)
Srbsko, 1925, líc portrét krále Alexandra I. (1888-1934),
rub koruna s ratolestí,Ag 835/1000, hmotnost 5 g,
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR)
odhad: 70 až 90 CZK

225, 231
226
Stříbrný rakouský zlatník František Josef I.
(A silver Austrian florin Franz Joseph I)
Rakousko-Uhersko, 1858, mincovna A – Vídeň, líc portrét
císaře F.J.I. (1830-1916), rub rakouská orlice,Ag 900/1000,
hmotnost každé 12,34 g,
vyvolávací cena: 190 CZK (7 EUR)
odhad: 200 až 250 CZK

230
231
Stříbrné rumunské levo Karel I.
(A siver Romania leu Karel I)
Rumunsko, 1910, líc portrét krále Karla I. (1839-1914),
rub stojící žena,Ag 835/1000, hmotnost 5 g,
vyvolávací cena: 50 CZK (2 EUR)
odhad: 80 až 100 CZK

226, 227
227
Stříbrná rakouská dvou koruna František Josef I.
(A silver Austrian two crown Franz Joseph I)
Rakousko-Uhersko, 1913, líc portrét císaře F.J.I.
(1830-1916), rub rakouská orlice,Ag 835/1000, hmotnost
10 g,
vyvolávací cena: 200 CZK (8 EUR)
odhad: 240 až 300 CZK

232
Stříbrná brož s korály a perličkami
(A silver brooch with corals and small pearls)
Itálie, 2. polovina 19. století, neorenesanční styl, zdobeno
volutami, tvar vějíře, 3 ověsky s korály, zlaceno,
Ag 800/1000, hmotnost 7,1 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (150 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
233
Bronzové hodiny se sochou římského vojáka
(A bronze clock with a statue of Roman soldier)
Francie, 1. polovina 19. století, empirový styl, zlacený
bronz, kovový číselník, půlový stroj označený medailí
z Paříže roku 1827, funkční stav, výška 50 cm,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1230 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

236
237
Stříbrný závěs s mušlovou kamejí s řezbou ženy
(A silver pendant with shell cameo with egraving
of a female)
Itálie, 2. polovina 19. století, stříbrná obruba, závěs i brož,
Ag 800/1000, hmotnost 4,5 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
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352 / František Xaver Diblík

395 / Josef Svoboda

347 / Jaroslav Pukl

382 / Anonym

312 / Ota Bubeníček

308 / Jaroslav Holeček
404 / Rudolf Peinthner

317 / James Walter Gozzard

271 / Anonym

293 / Johann Christoph Müller

240 / František Tavík Šimon

334 / Josef Procházka

318 / James Walter Gozzard

242 / František Tavík Šimon

28

325 / Rudolf Václavík
378 / Vilém Kafka

319 / Bohumil Hradečný
413 / Oldřich Cihelka
414 / Oldřich Cihelka

390 / Rudolf František Naumann

403 / Josef Hurt

344 / Vít Skála

349 / C. H. Jensen
394 / František Mořic Nagl

313 / Karel Heller

338 / Julia Sábová

418 / Oldřich Cihelka

393 / Josef Štefan Maleček

29

360 / Zdeněk Burian

425 / Aleš Cihelka

397 / František Xaver Naske

299 / Louis Icart

375 / Anonym

369 / Josef Loukota

361 / Josef Loukota

415 / Jaroslav Wünsch

409 / František Xaver Naske

272 / Louis Icart

371 / Anonym

385 / Josef Jiří Kamenický

402 / František Xaver Naske

420 / Oldřich Cihelka

328 / Josef Wenig

368 / C. Böcher

350 / Gamet

362 / Anonym

421 / Oldřich Cihelka

351 / Gamet

30

335 / Miloš Kurovský

311 / Karel Molnár

324 / Miloš Kurovský

342 / Miloš Kurovský

388 / Ota Janeček

346 / Julie Mezerová –Winterová

315 /
František Emler

316 /
František Emler

353 / Miloš Kurovský

376 / Vladimír Jandejsek

372 / Hynek Klouda

320 /
František Emler

336 / Anonym

357 / Miloš Kurovský

314 / Jaroslav Otčenášek

373 / Hynek Klouda

330 / Anonym

31

PLATEBNÍ
PAUZA
(PAYMENT BREAK)

DRUHÉ KOLO

239
Anderle, Jiří *1936
Abstrakce
(Abstraction)
ocelorytina, 13,5×6,5 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole, vzadu P.F. 1969, autor studoval na AVU
u profesora Silovského, později asistetem na VŠUP
u profesora Jiřího Trnky,Anderle je především
vynikajícím grafikem, od realistického vyjádření přechází
postupně k abstrakci,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2000 až 2500

(SECOND SESSION)

242
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Orientální trh
(An oriental market)
barevný lept, 25×29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo značeno na
desce,Autor studoval na pražské AVU u profesora Pirnera,
od roku 1904 žil v Paříži, navštívil USA, procestoval Asii,
později působil v Praze jako vysokoškoský profesor, byl
světově uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
243
Anonym
Portét muže – miniatura
(Portrait of a man miniature)
litografie na papíře, 8×5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole na desce, datováno 1827, nápis: „Bürger“,
rakouský malíř 1. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

V. GRAFIKA,
FOTOGRAFIE
A KRESBY
(PRINTS,
PHOTOGRAPHS
AND DRAWINGS)
238
Konůpek, Jan (1883-1950)
Dva zbrojnoši
(Two men of arms)
lept na papíře, 12,5×9 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval architekturu na
ČVUT, kde se seznámil s Pavlem Janákem, později byl na
AVU žákem u profesorů Pirnera a Bukovace, patřil mezi
zakladatele Artělu, byl ovlivněn moderními malířskými
styly symbolismem, geometrickou secesí, kubismem,
malíř a grafik,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

239
240
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Ulice v Paříži
(A street in Paris)
barevná litografie, 33×36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vlevo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesora Pirnera, od roku 1904 žil
v Paříži, navštívil USA, procestoval Asii, později působil
v Praze jako vysokoškoský profesor, byl světově
uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

243
244
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka ležící na kostkách
(A nude female laying on cubes)
černobílá fotografie z originální desky, 24×34 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

241
Bílek, F.
Vstup do paláce Lucerna
(An entrance to the place Lucerna in Prague)
barevená litografie, 21×10,5 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, český grafik 2. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 400 CZK (9 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

244

238

241

32
245
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na kostce
(A naked female sitting on cube)
černobílá fotografie z originální desky, 42×30 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

247
Mayer, Josef (1895-1952)
Pohled na Staroměstské náměstí
(A view of the Old Town square in Prague)
lept na papíře, 27×21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole na desce,
autor byl malířem a grafikem, vytvořil mnoho leptů staré
Prahy,
vyvolávací cena: 900 CZK (35 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

247

245
246
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na stole
(A naked female sitting on a table)
černobílá fotografie z originální desky, 36,5×23,5 cm,
rámováno pod sklem, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval erotické
náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

248
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s kruhem a vlnovkou
(A standing naked female with a circle and swung
dash)
černobílá fotografie z originální desky, 31×41 cm,
rámováno pod sklem, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval erotické
náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

250
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na bedně
(A naked female sitting on a chest)
černobílá fotografie z originální desky, 33×31 cm,
rámováno pod sklem, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval erotické
náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

250
251
Drtikol, František (1881-1961)
Prohnutá nahá dívka s kruhem
(Bent naked female with a circle)
černobílá fotografie z originální desky, 33×22 cm,
rámováno pod sklem, značeno vpravo dole tlačenou
značkou, autor byl fotograf a malíř, učil se v ateliérech
v Německu, fotografií se zabýval zejména do roku 1935,
ovlivněn art decem a expresionismem, rád zobrazoval
erotické náměty kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

248
249
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka stojící v kruhu
(A naked female standing in a circle)
černobílá fotografie z originální desky, 25×25,5 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

246

251
252
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Muž krotící koně
(A man taming a horse)
barevná litografie na papíře, 25×16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor se
narodil v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik, rád zobrazoval
skromné vesnické výjevy, které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

249

33
253
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Muž vedoucí koně
(A man leading a horse)
barevná litografie na papíře, 25×16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor se
narodil v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik, rád zobrazoval
skromné vesnické výjevy, které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

256
Větrovský, Josef (1897-1944)
Schody a kruhy
(Stairs and circles)
černobílá fotografie z originální desky, 31×25,5 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

259
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s míčem
(A stading naked female with a ball)
černobílá fotografie z originální desky, 23×19 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vlevo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

259
256

253
254
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Muž a pasoucí se koně
(A herdsman and grazing horses)
barevná litografie na papíře, 25×16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor se
narodil v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik, rád zobrazoval
skromné vesnické výjevy, které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

257
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét Jana Nerudy
(A portrait of Jan Neruda)
litografie na papíře, 26×19 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: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

255
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s kruhem
(A standing naked female with a circle)
černobílá fotografie z originální desky, 23×18 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

260
Bíno, Josef (1881-1947)
Kanál Čertovka pod Karlovým mostem
(A Čertovka canal under the Charles Bridge)
lept na papíře, 19×16 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: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

260

257
258
Větrovský, Josef (1897-1944)
Zátiší s art decovou vázou
(A still life with Art Deco vase)
černobílá fotografie z originální desky, 23×33 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, datováno 1936, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK

261
Sedláček, Vojtěch (1892-1973)
Pijící hříbě
(A drinking foal)
barevná litografie na papíře, 25×16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor se
narodil v Libčanech, studoval na AVU u profesorů
Preislera a Švabinského, malíř a grafik, rád zobrazoval
skromné vesnické výjevy, které poznal ve svém mládí,
vyvolávací cena: 700 CZK (30 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

255

258

261

34
262
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící ohnutá nahá dívka
(A standing naked bent female)
černobílá fotografie z originální desky, 23×18,5 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vlevo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

264
Naske, František Xaver (1884-1959)
Portrét dívky
(A portrait of a female)
dřevořez na papíře, 14,5×12 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole iniciálami, značeno vpravo dole
na desce: P.F. 1939, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových výjevů, jeho
manželka byla herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

266
Poppel, Johann (1807-1882)
Kostel svaté Barbory v Kutné Hoře
(The church of St. Barbora in Kutná Hora)
ocelorytina na papíře, 14×11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

262
263
Naske, František Xaver (1884-1959) - připsáno
Portrét dívky v klobouku
(A portrait of a female in hat)
dřevořez na papíře, 40×28 cm, rámováno pod sklem,
autor studoval na AVU u profesora Schwaigra, studijní
pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou
a malířem žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 200 až 2500 CZK

264
265
Anonym
Mapa olomouckého kraje
(A map of the Olomouc region in Moravia)
kolorovaná mědirytina, 24×31 cm, rámováno pod sklem,
vlevo nahoře kartuš s nahými chlapci a popisem, vydal
Goldstein a Tribau v Přerově, 18. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

266
267
Poppel, Johann (1807-1882)
Kamenný dům v Kutné Hoře
(A stone house in Kutná Hora)
ocelorytina na papíře, 16,5×11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

265

263

267

35
268
Poppel, Johann (1807-1882)
Zámecké náměstí v Teplicích
(The Chateau square in Teplice)
ocelorytina na papíře, 8×11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

268
269
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na město Teplice
(A view of the town Teplice)
ocelorytina na papíře, 8×12 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

271
Anonym
Pohled na město Cheb (Eger)
(A view of the town Cheb (Eger))
kolorovaná mědirytina, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno nahoře a vpravo dole,, z knihy
Daniela Meyera Reichsstadt z roku 1698,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

275
Anonym
Šlechtic a ležící dáma - miniatura
(A nobleman and a laying lady - miniature)
lept na papíře, 8×11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole nečitelně, německý
malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

272
Icart, Louis (1880-1950)
Sedící dáma s bažantem
(A sitting lady with pheasant)
barevný lept na papíře, ovál 43×53 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Icart se narodil v Toulouse,
bojoval v I. světové válce, jeho lepty s erotickým náměty
ho ve 20. letech proslavily nejen ve Francii, ale i v USA,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
273
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na město Cheb (Eger)
(A view of the city Cheb)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, datováno 1840, ze souboru
rakouských měst, vydáno v Darmstadtu Georgem
Langem, Poppel studoval rytectví v Norimberku, studijní
pobyt v Londýně, zobrazoval především německá a česká
města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

275
276
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Karlovy Vary z Mariánské kaple
(A view of Karlovy Vary (Carlsbad) from the
Marian Chapel)
ocelorytina na papíře, 16×11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, datováno 1840, Poppel studoval
rytectví v Norimberku, studijní pobyt v Londýně,
zobrazoval především německá a česká města, jeho
grafiky jsou i v Národní galerii v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

273

269
270
Poppel, Johann (1807-1882)
Kolonáda v Teplicích
(Colonnade in Teplice)
ocelorytina na papíře, 8×11,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 700 CZK (27 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

274
Poppel, Johann (1807-1882)
Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
(The church of St. Bartholomew in Kolín on Labe
(Elbe))
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

276

274

270
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277
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na kostel svatého Mauritiuse v Olomouci
(A view of the church of St. Mauritius in Olomouc)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

280
Thümling, Ludwig T.
Pohled na město Tábor
(A view o the city Tábor)
ocelorytina na papíře, 12×16,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy C.Würbse,
datováno 1840,Thümling byl známý německý rytec
19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

283
Höfer, E.
Pohled na hrad v Salzburgu
(A view of the castle in Salzburg)
ocelorytina na papíře, 16×11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy J. M. Bayrera,
datováno 1840, Höfer byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

280
277
278
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na náměstí v Olomouci s radnicí
(A view of the square in Olomouc with the Town
Hall)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

281
Höfer, E.
Pohled na město Olomouc z východu
(A view o the city Olomouc from the east)
ocelorytina na papíře, 11×16,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy C.Würbse,
datováno 1840, Höfer byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

283
284
Rosee, Ch.
Pohled na Karlovy Vary
(A view of Karlovy Vary (Carlsbad))
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy J. Poppela,
datováno 1840, Rosee byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

281

278
279
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na město Salzburg z Aigenu
(A view o the city Salzburg from Aigen)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy J. M. Bayrera,
datováno 1840, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

282
Höfer, E.
Kostel svatého Mikuláše v Lounech
(The church of St. Nicholas in Louny)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy C.Würbse,
datováno 1840, Höfer byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

284
285
Rosee, Ch.
Hlavní kostel v Chebu
(The Main church in Cheb)
ocelorytina na papíře, 16×11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy J. Poppela,
datováno 1840, Rosee byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

282
279
285

37
286
Kolb, J. M.
Pohled na Vídeň z Paradiesgarten
(A view of Vienna from Paradiesgarten)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy C. Würbse,
datováno 1840, Kolb byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

289
Le Mire, Noël (1724-1801)
Přístav v Bruggách
(Port in Brugges)
mědirytina, 45×58 cm, rámováno pod sklem, značeno
dole: „Vue du Basin et de la Ville de Bruges“, podle malby
N. Minderhouta 1665, vydáno v Belgii, 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

292
Vantore, C.
Venuše v lázni
(Venus in the bath)
mědirytina na papíře, 47×37 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole, retušováno Benoitem a Chaponierem,
Francie, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (130 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

286
289
287
Riegel, J.
Pohled na Belvedér ve Vídni
(A view of Belvedere in Vienna)
ocelorytina na papíře, 11×16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy C.Würbse,
datováno 1840, Riegel byl německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

290
Queborne, Cryspin van den (1604-1652)
Šermířská škola tabule XXXI
(Fencing school table XXXI)
kolorovaná mědirytina, 52×71 cm, rámováno pod sklem,
značeno, vydáno v Holandsku 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

293
Müller, Johann Christoph (1673-1721)
Mapa okolí Přerova
(A map of surroundings Přerov)
kolorovaná mědirytina, 59×48 cm, rámováno pod sklem,
nahoře nápis: „Circuli Preroviens Pars Australis“, vpravo
dole kartuš s vysvětlivkami,
vyvolávací cena: 5000 CZK (170 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
294
Bürger, R.
Tvrz v Čelákovicích
(A fortress in Čelákovice)
litografie, 16×23 cm, rámováno pod sklem, značeno dole,
podle předlohy, F.Weidera, rakouský malíř 19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

287
288
Souron, F.D.
Rodinný piknik v zahradě
(A family picnic in garden)
barvená rytina, ovál, 48×53 cm, rámováno pod sklem,
popis dole, ryto F.D. Souron, název:“A Tea Garden“,
publikováno v Londýně 1890, vydal T. Gaugain, podle
malby G. Norlanda,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

292

290
291
Golle, J.
Šermířská škola tabule VII
(Fencing school table VII)
kolorovaná mědirytina, 52×71 cm, rámováno pod sklem,
značeno, vydáno v Holandsku 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

294
295
Arldt, Carl Wilhelm (1809-1868)
Kostel v Rosbělesech u Děčína
(A church in Rosbělesy by the city Děčín)
litografie, 16×23 cm, rámováno pod sklem, značeno dole,
podle předlohy, R. Bürgera, rakouský malíř 19. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

288

291

295

38
296
Obrovský, Jakub (1882-1949)
Květinářka
(A florist)
litografie, 42×26 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1919, autor studoval na
UMPRUM u profesora Suchardy a na AVU u profesora
Pirnera, později se stal rektorem AVU, byl vynikajícím
figuralistou,
vyvolávací cena: 3500 CZK (130 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

298
Icart, Louis (1880-1950)
Stojící dívka ve slavnostních šatech
(A standing female in festive dress)
barevný lept na papíře, ovál 45×34 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, mírně poškozeno, Icart se
narodil v Toulouse, bojoval v I. světové válce, jeho lepty
s erotickými náměty ho ve 20. letech proslavily nejen ve
Francii, ale i v USA,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

301
Stretti, Viktor (1878-1957)
Květiny ve váze v malířském ateliéru
(Flowers in a vase at painting studio)
litografie na papíře, 19×14 cm, rámováno pod sklem,
značeno iniciálami vpravo dole na desce, vzadu věnování
z roku 1938, 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: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

298
301
296
297
Stretti, Viktor (1878-1957)
Bruslení pod Karlovým mostem
(Skating under the Charles Bridge in Prague)
litografie na papíře, 16×13 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole - P.F. 1952,
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: 550 CZK (20 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

299
Icart, Louis (1880-1950)
Stojící polonahá dívka se svíčkou
(A standing half-naked female with candle)
barevný lept na papíře, ovál 45×34 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Icart se narodil v Toulouse,
bojoval v I. světové válce, jeho lepty s erotickými náměty
ho ve 20. letech proslavily nejen ve Francii, ale i v USA,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
300
Stretti, Viktor (1878-1957)
Dívka v kroji s motlitební knížkou
(A girl in national costume with prayer book)
litografie na papíře, 16×12 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole - P.F. 1952,
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: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

302
Stretti, Viktor (1878-1957)
Farmářka na poli (A female farmer on field)
litografie na papíře, 10,5×14 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole - P.F. 1944,
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: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

302
303
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na chrám svatého Mikuláše od Vltavy
(A view of the St. Nicholas Church from the river
Vltava in Prague)
litografie na papíře, 11×15 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole - P.F. 1948,
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: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK
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300

303
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304
Stretti, Viktor (1878-1957)
Pohled na Týnský chrám ze Staroměstského
náměstí
(A view of the Church of Our Lady before Týn
from the Old Town Square in Prague)
litografie na papíře, 16×12 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, značeno vlevo dole - P.F. 1953,
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: 550 CZK (21 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

304
305
Burghauserová, Zdenka (1894-1860)
Anděl
(Angel)
suchá jehla na papíře, 12,5×13 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno na desce 1934, autorka
studovala na UMPRUM v Praze, malovala především
portréty a zátiší, zabývala se i ilustrací,
vyvolávací cena: 500 CZK (19 EUR)
odhad: 650 až 800 CZK

VI. MALBA
(PAINTINGS)
307
Novák, Vladimír (Vláďa) *1898
Vázání snopů na Vysočině
(Binding of sheaves in the Highlands)
olej na plátně, 48×68 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na UMPRUM v Praze, byl ilustrátorem
a krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

307
308
Holeček, Jaroslav (1902-1957)
Chalupy u potoka
(Cottages by a creek)
olej na kartonu, 48×63 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na UMPRUM v Praze, byl především
krajinářem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
309
Gärtner, Fritz (1882-1958)
Dům se zahradou
(A house with garden)
olej na plátně, 39×60 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1902, německý malíř narozený v Ústí nad
Labem (Aussig), studoval na akademii v Mnichově,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

305
306
Konůpek, Jan (1883-1950)
Dívka ohrožená prasaty
(A female threatened with pigs)
lept na papíře, 12×9 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor studoval architekturu na ČVUT, kde se
seznámil s Pavlem Janákem, později byl na AVU žákem
u profesorů Pirnera a Bukovace, patřil mezi zakladatele
Artělu, byl ovlivněn moderními malířskými styly
symbolismem, geometrickou secesí, kubismem, malíř
a grafik,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

309
310
Anonym
Oráč s koňmi
(A plowman with horses)
olej na kartonu, 49×64 cm, rámováno, signováno vlevo
dole nečitelně, český malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (93 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

311
Molnár, Karel (Karol) (1903-1981)
Portrét dívky
(A portrait of a female)
olej na plátně, 28×22 cm, rámováno, signováno vzadu,
ator narozený na Slovensku, studoval na ukrajinské
akademii v Praze u profesora Obrovského, pobýval ve
Francii, přátelil se s malířem Fratiškem Kupkou, za
2. světové války byl legionářem ve Velké Británii,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
312
Bubeníček, Ota (1871-1962)
Vesnička mezi poli
(A village between fields)
olej na kartonu, 24×34 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na pražské AVU u profesora Mařáka,
patří do slavné generace českých krajinářů,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
313
Heller, Karel *1916
Dvě rybářské plachetnice na moři
(Two fishermen sailing boats on a sea)
olej na kartonu, 14×16 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU v Praze, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
314
Otčenášek, Jaroslav (1909-1972)
Jihočeské chalupy
(South Bohemia cottages)
olej na sololitu, 50×65 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vzadu, autor studoval
u Oldřicha Blažíčka a Cyrila Boudy, byl především
krajinářem,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
315
Emler, František (1912-1992)
Pierot
(Pierrot)
tempera na kartonu, 17×9 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: 2600 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
316
Emler, František (1912-1992)
Květiny ve váze
(Flowers in a vase)
tempera na kartonu, 12×14 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: 2600 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
317
Gozzard, James Walter (1888-1950)
Večer na cestě do statku
(Evening on the road to a farm)
kvaš na papíře, 17×26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, britský romantický
malíř,
vyvolávací cena: 12 000 CZK 62 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
318
Gozzard, James Walter (1888-1950)
Koně na cestě do statku
(Horses on the road to a farm)
kvaš na papíře, 27×17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, britský romantický
malíř,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

306

310
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319
Hradečný, Bohumil (1876-1960)
Pohled na horskou krajinu na Moravě
(A view of a mountain landscape in Moravia)
olej na plátně, 61×93 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval malířství na akademii v Karlsruhe,
moravský krajinář, jeho díla se objevovala na
pohlednicích,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 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, 14×9 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: 2600 CZK (100 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, 29×44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na vídeňské
akademii, byl především krajinářem, rád zobrazoval
Prahu,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

323
Naske, František Xaver (1884-1959)
Babka na kole
(A grandmother on a bike)
akvarel na papíře, 39×25 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole uprostřed, datováno 1955, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty v západní
Evropě, byl vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

327
323
324
Kurovský, Miloš *1924
Ležící nahá žena a červené strašidlo
(A laying naked female and red ghost)
pastel na papíře, 47×62 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
malířství soukromě, byl surrealistou, vytořil speciální
techniku malby pastelem, měl ateliér na Novém Světě na
Hradčanech,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

321
322
Holtenau, J.
Zátiší s bažantem, ovocem a květinami
(A still life with pheasant, fruit and flowers)
olej na plátně, 66×100 cm, signováno vlevo dole,
německý malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

327
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Pražský hrad
(A view of the Prague Castle)
akvarel na papíře, 31×22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na vídeňské
akademii, byl především krajinářem, rád zobrazoval
Prahu,
vyvolávací cena: 1400 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

325
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na přístav města u Jaderského moře
(A view of a town by the Adriatic sea)
olej na plátně, 80×99 cm, rámováno signováno vpravo
dole, autor studoval na vídeňské akademii, byl především
krajinářem, rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

328
Wenig, Josef (1885-1939)
Kostýmy k filmu „Děvče z předměstí“
(Costumes to the film ´A female from the
outskirts´)
kolorovaná kresba tuží 29,5×43,5 cm, signováno vpravo
dole, vlevo nahoře pospis, návrh kostýmů k filmu T.
Pištěka z roku 1939, autor studoval na UMPRUM a AVU
v Praze, pocházel z umělecké rodiny, malíř figuralista,
divadelní a filmový návrhář,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
329
Neubertová, Maryša (1899-1976)
Pivoňky ve váze
(Peonies in vase)
olej na sololitu, 63×81 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autorka studovala u malíře Aloise Kalvody, často
malovala květinová zátiší,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

326
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Čertovku v Praze
(A view of channel Čertovka in Prague)
akvarel na papíře, 40×29 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na vídeňské
akademii, byl především krajinářem, rád zobrazoval
Prahu,
vyvolávací cena: 2400 CZK (92 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

329
322

330
Anonym
Vesnická náves
(A village square)
olej na plátně, 23×39 cm, rámováno v Brně, moravský
malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

326
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Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Římské ruiny ve Franicii
(Roman ruins in France)
akvarel na papíře, 49×29 cm, rámováno pod sklem, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka studovala na
UMPRUM v Praze, vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

333
Milinovský, Filip (1886-1958)
Louka s břízami
(A meadow with birches)
olej na kartonu, 24×31 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: 2600 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

338
Sábová, Julia
Plachetnice u rybářské vesnice
(Sailing boats near a fishing village)
olej na kartonu, 25×34 cm, rámováno, slovenská malířka
poloviny 20. století, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
339
Chmelík, Antonín (1924-1995)
Mlýn na Čertovce v Praze
(A mill on the channel Čertovka in Prague)
kresba kolorovaná akvarelem, 41×32 cm, rámováno pod
sklem, vzadu štítek s popisem: Čertovka-Praha, datováno
1960, signováno vpravo dole, autor byl uznávaným
ilustrátorem, rád zachycoval lidovou architekturu,
vyvolávací cena: 2400 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

333
334
Procházka, Josef (1909-1984)
Chalupy se stromy
(Cottages with trees)
olej na kartonu, 36×48 cm, rámomováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na pražské AVU
u profesora Nejedlého, byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (769 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

331
332
Číla, Otakar (1894-1977)
Krajina s rybníčkem
(A landscape with pond)
tempera na kartonu, 32×47 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 na 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 (231 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

335
Kurovský, Miloš *1924
Močál se stromem a ptákem
(A swamp with tree and bird)
pastel na papíře, 31×50 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor pocházel z umělecké
rodiny, byl surrealistou, veřejnosti byl známý i díky
ateliéru „za oknem“ na Novém Světě na Hradčanech,
vystavoval zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
336
Anonym
Rakouský důstojník
(Austrian officer)
olej na plátně, 67×57 cm, rámováno, rakouský malíř
2. poloviny 19. století, kvalitní malba, restaurováno,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1346 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

339
340
Naske, František Xaver (1884-1959)
Portrét starce s vousy
(A portrait of an old man with a beard)
pastel, 29×29 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1925, autor studoval na AVU
u profesora Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě,
byl vynikajícím figuralistou a malířem žánrových výjevů,
jeho manželka byla herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 1800 CZK (69 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

337
Liebscher, Karel (1851-1906)
Pohled na městečko s věžemi a hradbami
(A view of the town with towers and fortification)
kvaš na kartonu, 15×22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, bratr Adolfa Liebschera, studoval na
pražské polytechnice, věnoval se především
krajinomalbě, zobrazoval zejména česká města,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (462 EUR)
Liebscher odhad: 14 000 až 18 000 CZK

332

337

340

42
Miniatura – Portrét Napoleona I.
(Miniature – Portrait of Napoleon I)
kvaš na slonovině, ovál 6,5×5 cm, mosazný zeleně
smaltovaný rámeček, signováno vlevo uprostřed, autor
byl francouzký malíř miniatur 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

341
Jareš, Jaroslav (1886-1967)
Městský dvorek (An urban backyard)
akvarel na papíře, 58×44 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: 5500 CZK (212 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

345

341
342
Kurovský, Miloš *1924
Nahá dívka a chlípné tváře
(A naked famale and lustful faces)
pastel na papíře, 64×42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1999, autor pocházel
z umělecké rodiny, byl surrealistou, veřejnosti byl známý
i díky ateliéru „za oknem“ na Novém Světě na
Hradčanech, vystavoval zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
343
Glück, J.
Holandské plachetnice na moři
(Dutch sailboats on a sea)
kvaš na papíře, 21×33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, německý malíř
přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

346
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Váza se žlutými květy a tančící děti
(A vase with yellow flowers and dancing children)
olej na plátně, 88×116 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1933, 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: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
347
Pukl, Jaroslav *1893
Pohled na Malou Stranu s chrámem svatého
Mikuláše
(A view of the Little Quarter with the church of St.
Nicholas in Prague)
olej na plátně, 87×110 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, obraz mimořádné velikosti a kvality, autor studoval
u Jaroslava Šetelíka, byl především krajinářem, často
zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1154 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
348
Anonym
Sedící nahá dáma
(A sitting naked female)
pastel, 53×38cm, rámováno pod sklem, český malíř
počátku 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

343

352
Diblík, František Xaver (1887-1955)
Tetřevi na louce
(Grouses on a meadow)
olej na plátně, 54×69 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: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
353
Kurovský, Miloš *1924
Kočičí žena
(A catwoman)
pastel na papíře, 53×37 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, mírně poškozeno, autor pocházel
z umělecké rodiny, byl surrealistou, veřejnosti byl známý
i díky ateliéru „za oknem“ na Novém Světě na
Hradčanech, vystavoval zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
354
Dostalík, J.
Chalupa na jaře
(A cottage in spring)
olej na plátně, 45×54 cm, rámováno, signováno, vpravo
dole, autor studoval na AVU v Praze, český krajinář
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

354

344
Skála, Vít (1883-1967)
Plachetnice v malém městečku
(Sailing boats in small town)
olej na kartonu, 35×48 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor studoval na pražšké AVU u profesora Pirnera,
byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
345
Cihelka, Aleš (1910-1983)
Kopce se stomy a mraky
(Hills with trees and clouds)
olej na překližce, rámováno, datováno 1944, autor byl
synem malíře Oldřicha Cihelky, malířství se učil
soukromě mimo jiné u Zbyňka Štolovského,Aleš Cihelka
studoval na ČVUT, byl architektem dopravních staveb,
obraz z pozůstalosti autora,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

351
Gamet
Miniatura – Portrét Marie Louisy Parmské
(Miniature – Portrait of Marie Louise of Parma)
kvaš na slonovině, ovál 6,5×5 cm, mosazný červeně
smaltovaný rámeček, signováno vpravo uprostřed, autor
byl francouzký malíř miniatur 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

348
349
Jensen, C. H. (1882-1962)
Plachetnice na moři
(A sailboat at sea)
olej na plátně, 45×63 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, dánský malíř moří,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 10 000 až 15 000 CZK
350
Gamet

355
Kurovský, Miloš *1924
Strašidlo s koulí v puse
(A ghost with a ball in mouth)
pastel na papíře, 45×64 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor pocházel z umělecké
rodiny, byl surrealistou, veřejnosti byl známý i díky
ateliéru „za oknem“ na Novém Světě na Hradčanech,
vystavoval zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

43
356
Šaroun, Ilja * 1907
Sedící dudák
(A sitting piper)
olej na dřevě, 46×40 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor byl českým krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

361
Loukota, Josef (1879-1967)
Sedící žena a dívka
(A sitting woman and girl)
akvarel na papíře, 33×29 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: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

365
Žižka, Edmund (1880-1968)
Žena u potoka s husami
(A woman near a creek with geese)
tempera na kartonu, 8,5×6,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval na
AVU ve Vídni, byl především figuralistou, moravský malíř
působící v Olomouci,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

362
Anonym
Ikona - Madona s dítětem
(Icon – Madonna with child)
tempera na dřevě, 24×16 cm, značeno v malbě,
Bohorodička Hodégetria – kazaňská, Rusko, přelom
19. a 20. století, osvědčení k trvalému vývozu,
vyvolávací cena: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

356
357
Kurovský, Miloš *1924
Zelený mužíček
(A green dwarf)
pastel na papíře, 54×41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor pocházel z umělecké
rodiny, byl surrealistou, veřejnosti byl známý i díky
ateliéru „za oknem“ na Novém Světě na Hradčanech,
vystavoval zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

363
Anonym
Ikona s Kristem
(Icon with Christ)
tempera na dřevě, 32×24 cm, značeno v malbě, Kristus
Pantokratór, přelom 19. a 20. století, osvědčení k trvalému
vývozu,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

358
Rektor, Josef (1877-1953)
Práce v kamenolomu
(A work in quarry)
olej na kartonu, 48×31 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, malíř a sochař, studoval na AVU u profesorů Hynaise
a Schwaigra,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

365
366
Jaroš, K.
Horská krajina
(A mountain landscape)
olej na kartonu, 24×31 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2400 CZK (92 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

366
363
364
Žižka, Edmund (1880-1968)
Žena u potoka s ovečkami
(A woman near a creek with sheep)
tempera na kartonu, 6×10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor studoval na
AVU ve Vídni, byl především figuralistou, moravský malíř
působící v Olomouci,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

367
Dörfler, K.
Jezdec na koni v lese
(A horse rider in forest)
tempera na kartonu, 25×14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno, německý malíř 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

358
360
Burian, Zdeněk (1905-1981)
Dva lovci v divokém lese
(Two hunters in wild forest)
kvaš na papíře,36×27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami, Burian
díky mimořádnému talentu už ve 14 letech nastoupil na
doporučení Maxe Švabinského na AVU v Praze, byl
mimořádným ilustrátorem, ilustroval nespočet
dobrodružných knih, proslavili ho zejména ilustrace
a obrazy vyhynulých živočichů, které vytvářel ve
spolupráci s paleontologem Josefem Augustou, Burianův
věhlas je mezinárodní,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1731 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

364

367
368
Böcher, C.
Dáma s knihou – miniatura
(A lady with a book – miniature)
kvaš na slonovině, 9×7 cm, rámováno pod sklem,
slonovinový rámeček kombinovaný se dřevem,
drážďanská miniatura vysoké kvality, německý malíř
2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

44
369
Loukota, Josef (1879-1967)
Baletka na židli
(A ballerina on a chair)
olej na plátně, 78×59 cm, rámováno v dekorativním
rámu, značeno štítkem, signováno vpravo dole, autor
studoval na AVU u profesorů Brožíka a Schwaigra, byl
jedním z nejlepších figuralistů své doby, profesorem na
AVU,
vyvolávací cena: 220 000 CZK (8462 EUR)
odhad: 220 0000 až 250 000 CZK

374
Anonym
Dáma v modro žlutých šatech - miniatura
(A lady in blue yellow dress - miniature)
kvaš na slonovině, průměr 5 cm, rámováno pod sklem,
slonovinový rámeček kombinovaný se dřevem,
drážďanská miniatura, německý malíř 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

370
Anonym
Dáma s čelenkou v závoji – miniatura
(A lady with coronet in veil - miniature)
kvaš na slonovině, 9×7 cm, rámováno pod sklem,
slonovinový rámeček kombinovaný se dřevem,
drážďanská miniatura vysoké kvality, německý malíř
2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

378
Kafka, Vilém *1887
Pole se třemi stromy
(A field with three trees)
olej na plátně, 72×99 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1919, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Ottenfelda, studijní cesty po Francii, Itálii,
Španělsku, byl především krajinářem jeho obrazy byly
reprodukovány např. v časopise Zlatá Praha,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (576 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
379
Anonym
Zátiší s broskvemi, rybízem a lahvemi
(A still life with peaches, currants and bottles)
olej na plátně, 73×98 cm, rámováno, signováno vpravo
dole nečitelně, francouzský malíř přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

374

370
371
Anonym
Dáma v modrém klobouku – miniatura
(A lady in blue hat – miniature)
kvaš na slonovině, ovál 7×5,5 cm, rámováno pod sklem,
slonovinový rámeček kombinovaný se dřevem,
drážďanská miniatura, německý malíř 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
372
Klouda, Hynek (1930-2010)
Rybář s prutem
(A fisherman with a pole)
olej na plátně, 44×54 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1978, 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: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

375
Anonym
Dáma v šatech s růžemi - miniatura
(A lady in dress with roses - miniature)
kvaš na slonovině, ovál 7×5,5 cm, rámováno pod sklem,
slonovinový rámeček kombinovaný se dřevem,
drážďanská miniatura, německý malíř 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
376
Jandejsek, Vladimír *1923
Abstrakce s lidskými postavami
(An abstraction with human figures)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 27×37 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole, datováno
1983, malíř a architekt, věnuje se abstraktní malbě,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
377
Jandejsek, Vladimír *1923
Abstrakce s podivnými tvory
(An abstraction with strange creatures)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 31×42 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole, malíř
a architekt, věnuje se abstraktní malbě,
vyvolávací cena: 2200 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

379
380
Anonym
Dáma s mísou ovoce
(A lady with dish of fruits)
olej na plátně, 97×72 cm, rámováno v dekorativním
řezaném, zlaceném rámu, kopie podle Tiziana, italský
malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1500 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
381
Anonym
Matka s dcerou v italské krajině
(A mother and daughter in Italian landscape)
olej na plátně, 80×68 cm, rámováno, romantický styl,
italský malíř poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1077 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
382
Anonym
Krávy s honákem
(Cows with cowboy)
olej na plátně, 76×99 cm, rámováno, Rakousko-Uhersko,
2. polovina 19. století, romantický styl, pravděpodobně
uherský malíř,
vyvolávací cena: 43 000 CZK (1654 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
383
Neumann, Edvard (1862-1937)
Dívka na alpské louce
(A female on a alpine meadow)
olej na dřevě, 37×24 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, mírně poškozeno, autor studoval na AVU v Praze
a v Mnichově, byl figuralistou i krajinářem, často maloval
oltářní obrazy,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (519 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

373
Klouda, Hynek (1930-2010)
Maják
(Sea-mark)
olej na plátně, 37×68 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: 5000 CZK (192 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

377

45
384
Schlosser, Robert (1880-1943)
Milenci v parku
(Lovers in a park)
černobílý kvaš na papíře, 50×34 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo nahoře, datováno 1909, autor
studoval na pražské UMPRUM u profesorů Schikanedera
a Preislera, malíř a vynikající ilustrátor, maloval zejména
žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

387
Dědina, Jan (1870-1955)
Portrét dívky se zrzavými vlasy
(A portrait of a female with red hair)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem, 50×31 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole, datováno
1922, malíř a sochař, studoval na pražské AVU u profesorů
Ženíška a Pirnera, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

384

387

385
Kamenický, Josef Jiří *1910
Starý myslivec
(An old hunter)
olej na plátně, 30×35 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, vzadu popis: „Starý zálesák“, autor studova na AVU
v Praze, moravský malíř,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
386
Neprakta, Jiří Winter (1924-2011)
Tři dívky v kalhotách
(Three females in trousers)
kresba tuží na papíře, 18×21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, text vtipu: „Škola, škola, škola…“, autor
studoval na státní grafické škole, byl vynikajícím
karikaturistou, spolupracoval s humoristou Miroslavem
Švadrlíkem, se kterým vytvořil tisíce vtipů,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

388
Janeček, Ota (1919-1996)
Dívčí hlava z profilu
(Female‘s head in profile)
pastel na papíře, 25×40 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: 10 500 CZK (404 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
389
Špillar, Jaroslav (1869-1917)
Lilie
(A lilies)
uhel, bílý pastel, tužka na papíře, 44×31cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, datováno 1887, autor
byl bratrem Karla Špillara, studoval na UMPRUM
u profesorů Františka Ženíška a Schikanedra, na AVU
u profesora Pirnera, J. Špillar byl především vynikajícím
figuralistou,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

390
Naumann (Najman), Rudolf František * 1902
Pláž s kameny a plachetnicemi na moři
(A beach with rocks and sailboats on a sea)
olej na kartonu, 39×58 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1925, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
391
Anonym
Býk a kozy
(A bull and goats)
olej na plátně, 22×29 cm, rámováno v masivním rámu,
Čechy 2. polovina 19. století, malováno ve stylu
holandských mistrů,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

391
392
Dejl, J.
Topoly u mokřadel
(Poplars at the wetlands)
olej na kartonu, 27×29 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, český malíř poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

392
393
Maleček, Josef Štefan (1890-1983)
Pohled na Malou Stranu s chrámem svatého
Mikuláše
(A view of Little Quarter with Church of St.
Nicholas)
olej na kartonu, 17×22 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Schikanedera a na AVU u profesora
Pirnera, byl především krajinářem, rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

386

389

394
Nagl, František Mořic (1889-1944)
Malé lodě u vesnice
(Small boats by a village)
kombinovaná technika, kvaš a pastel na papíře,
33×45 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1937, autor pocházel ze
zámožné židovské rodiny, studoval na AVU u profesora
Schwaigra, za první světové války byl vážně zraněn,
zemřel i s rodinou v Osvětimi, zachovaly se jeho malby
z Terezínského ghetta,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

46
395
Svoboda, Josef * 1901
Krajina s kameny a jezírkem
(A landscape with stones and small lake)
olej na sololitu, 68×97 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval malířství
soukromě, studijní pobyty ve Francii a Itálii, byl malířem
moří, módní autor první republiky,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (615 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

399
Lauterbach, Julius (1873-1939)
Pohled na horskou krajinu
(A view of mountain landscape)
olej na plátně, 63×98 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval malířství v Praze a ve Vídni, byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

396
Hrubeš, J.
Vesnička s cestou a loukami
(A village with a road and meadows)
olej na kartonu, 45×36 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1941, český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2600 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

399

396
397
Naske, František Xaver (1884-1959)
Zrzavá žena s kočárkem
(A red head woman with a stroller)
akvarel na papíře, 25×16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem žánrových výjevů, jeho
manželka byla herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
398
Naske, František Xaver (1884-1959)
Pohled z vesnického ateliéru
(A view from village studio)
akvarel na papíře, 25×17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami, autor
studoval na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 1500 CZK (57 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

400
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Prodavačka krajek
(Saleswoman of laces)
olej na plátně, 115×145 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: 18 000 CZK (692 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

402
Naske, František Xaver (1884-1959)
Sedící dívka v divadelním kostýmu s dítětem
(A sitting female in a theatre costume with a child)
olej na plátně, 89×104 cm, adjustováno v bohatě
zdobeném rámu, signováno vlevo dole, autor studoval na
AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty v západní
Evropě, byl vynikajícím figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1154 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK
403
Hurt, Josef (1881-1945)
Moře s kameny
(A sea with stones)
tempera na papíře, 40×64 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo uprostřed, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora S. Suchardy, byl krajinářem, vytvářel
divadelní dekorace, zemřel v koncentračním táboře
Terezín,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
404
Peinthner, Rudolf (1895-1966)
Vesnička s ploty
(A village with fences)
olej na kartonu, 48×60 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, popis vzadu, mírně poškozeno, autor studova na
UMPRUM v Praze u profesora Dítěte, studijní pobyt
v Itálii,
vyvolávací cena: 4500 CZK (173 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
405
Anonym
Vrby u potoka
(Willows at a creek)
olej na plátně, 39×48 cm, rámováno, signováno vlevo
dole nečitelně, český malíř 1. poloviny 20. století
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

400
401
Mandel, Jiří mladší *1923
Viadukt v Prokopském údolí v Praze
(The viaduct in Prokopské valley in Prague)
olej na plátně, 52×68 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor pocházel ze známé malířské rodiny, studoval
AVU v Praze u profesora Obrovského, byl především
krajinářem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (153 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

405
406
J. Václav Mysliveček (1812-1882)
Portrét dámy
(A portrait of a lady)
olej na plátně, 23×19 cm, rámováno, signováno vpravo
dole: J.V. Misliveczek, datováno 1948, autor studoval AVU
v Praze, byl oblíbeným portrétistou předních pražských
rodin,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
407
J. Václav Mysliveček (1812-1882)
Portrét muže
(A portrait of a lady)
olej na plátně, 23×18 cm, rámováno, párový obraz
k dámě, autor studoval AVU v Praze, byl oblíbeným
portrétistou předních pražských rodin,
vyvolávací cena: 6500 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

401
398

47
408
Naske, František Xaver (1884-1959)
Portrét dívky v modrém kloboučku
(A portrait of a female in small blue hat)
pastel na papíře, 24×20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole iniciálami, autor
studoval na AVU u profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2000 CZK (77 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

411
Rada, Vilém Emil * 1901
Zátiší s růžemi
(A still life with roses)
olej na plátně, 65×95 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, datováno 1934, pražský
malíř a grafik narozený v Brně,
vyvolávací cena: 9500 CZK (365 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

411

408
409
Naske, František Xaver (1884-1959)
Portrét dívky v zimní čepici
(A portrait of a famale in winter hat)
akvarel na papíře, 30×22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami, datováno
1957, autor studoval na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových výjevů, jeho manželka
byla herečka, pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

415
Wünsch, Jaroslav (1898-1973)
Ženy věšící prádlo
(Women hanging cothes)
olej na plátně, 48×68 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1952, autor bojoval v 1. světové válce,
později studoval na pražské ukrajinské malířské
akademii, přátelil se mimo jiné s malíři Janem Zrzavým,
s Václavem Rabasem,Wünsch rád maloval žánrové
výjevy, po 2. světové válce pracoval ve stylu
socialistického realismu,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
416
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Ženy a muž na poli
(Women and man on a field)
olej na kartonu, 34×53 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1954, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou, věnoval
se i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

412
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Růže ve váze
(Roses in a vase)
olej na plátně, 64×57 cm, rámováno, obraz z pozůstalosti
autora, O. Cihelka studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, byl především figuralistou, věnoval se
i ilustracím,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

416
417
Nesvatba, Miloš *1925
Autor s holčičkou
(The author with a girl)
perokresba na papíře, 12×10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole, věnování, mírně
poškozeno, autor je hercem, ilustrátorem a malířem, byl
dlouholetým členem Národního divadla,
vyvolávací cena: 800 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

410
Volf, Franta (1897-1983)
Pohled na vesničku z pole
(A view of a village from field)
olej na kartonu, 25×32 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole, vzadu razítko s popisem, autor se
malířství učil soukromě, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

412
413
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Stojící nahý muž na louce
(A standing naked man on meadow)
olej na plátně, 69×40 cm, rámováno, obraz z pozůstalosti
autora, O. Cihelka studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, byl především figuralistou, věnoval se
i ilustracím,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

410

414
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Chlapec u potoka
(A boy at creek)
olej na plátně, 72×50 cm, rámováno, obraz z pozůstalosti
autora, mírně poškozeno, O. Cihelka studoval na AVU
v Praze u profesora Pirnera, byl především figuralistou,
věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (269 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

417
418
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Sedící muž v plavkách u moře
(A siting man in bathing suit by a sea)
olej na kartonu, 33×47 cm, rámováno pod sklem,
signováno vzdadu, popis: „Můj sen“, obraz z pozůstalosti
autora, Cihelka studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, byl především figuralistou, věnoval se
i ilustracím,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

48
419
Cihelka, Aleš (1910-1983)
Malíř v ateliéru (A painter in studio)
olej na kartonu, 30×20 cm, rámováno, popis vzadu,
datováno 1936, autor byl synem malíře Oldřicha Cihelky,
malířství se učil soukromě mimo jiné u Zbyňka
Štolovského,Aleš Cihelka studoval na ČVUT, byl
architektem dopravních staveb, obraz z pozůstalosti
autora,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

422
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Selka v kroji zezadu
(A farmer woman in traditional costume from
back side)
olej na kartonu, 60×25 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1943, mírně poškozeno, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

424
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Sedící voják
(A sitting soldier)
olej na překližce, 62×40 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1939, obraz z pozůstalosti autora, mírně
poškozeno, O. Cihelka studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především figuralistou, věnoval
se i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

419
420
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Dvě dívky v krojích modlícící se před madonou
(Two girls in national costumes praying in front of
Madonna)
olej na katonu, 50×35 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1943, mírně poškozeno, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
421
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Dívka čtoucí knihu v lese
(A young woman reading book in forest)
olej na plátně, 46×55 cm, rámováno, obraz z pozůstalosti
autora, O. Cihelka studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, byl především figuralistou, věnoval se
i ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

422
423
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Stojící nahý chlapec s kšiltovkou v řece
(A standing naked boy with cap in river)
tempera na kartonu, 36×52 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole datováno 1951, O. Cihelka studoval
na AVU v Praze u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 4000 CZK (154 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

423

424
425
Cihelka, Aleš (1910-1983)
Sedící polonahá dívka
(A sitting half naked female)
olej na kartonu, 36×52 cm, rámováno, vzadu popis: Na
břehu rybníka za žhavého slunce, datováno 1936, obraz
z pozůstalosti autora,Aleš Cihelka byl synem Oldřicha
Cihelky, malířství se učil soukromě mimo jiné u Zbyňka
Štolovského,Aleš Cihelka studoval na ČVUT, byl
architektem dopravních staveb,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

49

VII. PLASTIKY,
SKULPTURY
(SCULPTURES,
FIGURES)

432
Anonym
Bronzový kůň
(A bronze horse)
bronz, výška 32 cm, pravděpodobně český sochař
2. poloviny 20. století, vyvolávací cena: 5000 CZK
(192 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

435
Anonym
Busta Afrodity
(A bust of Aphrodite)
galvanoplastika (keramický základ měděný povrch),
výška 54 cm, Itálie, 2. polovina 19. století, zhotoveno
podle antických vzorů,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (496 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

426
Moselsio, Simon (1890-1964)
Nahá stojící dívka
(A naked standing female)
broz na válcovém černobílém mramoru, výška 36 cm,
značeno v brozu, datováno 1919, původem ruský sochař,
studoval na akademii výtvarných umění v Berlíně,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (423 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
427
Anonym
Bronzový slon na křišťálovém popelníku
(A bronze elephant on crystal ashtray)
slon bronz kombinovaný se slonovinou na skleněném
broušeném podstavci, výška 11 cm, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů, rakouský sochař 1. poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
428
Anonym
Bronzový buldok na zeleném kamenu
(A bronze Bulldog on green stone)
bronz na brazilském onyxu, celková výška 9 cm,
zhotoveno ve stylu vídeňských bronzů, rakouský sochař
počátku 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
429
Anonym
Bronzový dobrman
(A bronze Doberman)
bronz, výška 8 cm, zhotoveno ve stylu vídeňských
bronzů, rakouský sochař počátku 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

432

435

433
Barthelemy, Louis
Dívka u kašny
(A female by a fontain)
bronzová socha s hlavou a rukama ze slonoviny
(chryselefantin), na podstavci ze zeleného brazilského
onyxu, celková výška 18,5 cm, signováno na fontáně
v bronzu, mírně poškozeno, Barthelemy byl francouzský
sochař přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 7500 CZK (288 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

436
Horejc, Jaroslav (1886-1983)
Judita
(Judith)
světle zeleně glazovaná keramika na dřevě, celková výška
29 cm, značeno ve hmotě, autor studoval na UMPRUM
u profesorů Suchardy a Drahoňovského, byl čelním
představitelem českého art deca, jeden z nejznámějších
českých sochařů,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (577 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

434
Anonym
Busta rokokové dámy
(A bust of a rococo lady)
patinovaná sochařská sádra, výška 62 cm, francouzský
sochař 2. poloviny 19. století, zhotoveno v Paříži,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

437
Monier, Julien (1884-1936)
Polonahý muž sedící na židli -myslitel
(A half naked man sitting on chair – thinker)
bronz na dřevěném podstavci, celková výška 25 cm,
signováno v bronzu, kvalitní provedení, francouzský
sochař,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (538 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

430
Anonym
Sklepnice stojící na sudu
(A waitress standing on a barrel)
bronz na hnědém válcovitém mramoru, výška 31 cm,
bavorský sochař 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
431
Anonym
Kovový lev na onyxovém podstavci
(A metal lion on onyx pedestal)
lev z kovové kompozice na černém skle, celková výška
17 cm, pravděpodobně český sochař přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

431

437
434

50
438
Anonym
Zarážky na knihy s kovovými rybami
(Book stops with metal fish)
patinovaná kompozice na bílém hnědě žilkovaném
mramoru, celková výška každé 16 cm, art decový styl,
francouzský sochař 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

441
Anonym
Kristus ze slonoviny v rámečku
(Christ of ivory in frame)
řezba ze slonoviny, celková výška s rámečkem 49 cm, kříž
ebenové dřevo, osazeno v dřevěném rámečku na
fialovém sametovém podkladě, mírně poškozeno,
francouzský sochař 2.poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (231 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

444
Anonym
Dřevěná světice se svatozáří
(A wooden saint woman with halo)
polychromované dřevo, výška 66 cm, český sochař
2. poloviny 18. století, ovlivněno klasicismem,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

438
439
Anonym
Malá bronzová busta Afrodity na mramoru ve
tvaru sloupu
(A small bronze bust of Aphrodite on marble in
the shape of a column)
patinovaný bronz na černém mramoru, výška 19 cm,
neorenesanční styl, francouzský sochař 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

444
441
442
Anonym
Bronzový chrt na dřevěném podstavci
(A bronze greyhound on wooden pedestal)
patinovaný bronz na černém dřevě, výška 26 cm,
podstavec zaoblené rohy, socha volně ložená na
podstavci, rakouský sochař 1. třetiny 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

445
Anonym
Dřevěná madona s dítětem
(A wooden Madonna with child)
polychromované dřevo, výška 42 cm, český sochař
20. století, zhotoveno ve stylu Příbramské madony,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

439
440
Anonym
Bronzová busta Sokrata
(A bronze bust of Socrates)
bronz, výška 33 cm, neorenesanční styl, francouzský
sochař 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

440

442
443
Horejc, Jaroslav (1886-1983)
Stříbrná medaile s hlavou dívky
(A silver medal with head of a female)
medaile, průměr 13,9 cm,Ag 500/1000, hmotost 13,9 g,
líc hlava dívky, rub sokol, vydáno k příležitosti
Všesokolského sletu v roce 1948, autor studoval na
UMPRUM u profesorů Suchardy a Drahoňovského, byl
čelním představitelem českého art deca, jeden
z nejznámějších českých sochařů,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

443

445
446
Anonym
Dřevěný Kristus
(Wooden Christ)
polychromované dřevo, výška 69 cm, mírně poškozeno,
český sochař 19. století, kvalitní provedení,
vyvolávací cena: 8000 CZK (308 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

446

51
447
Anonym
Dřevěná socha římského vojáka s vousy v životní
velikosti
(A wooden statue of Roman soldier with beard in
life size)
polychromované dřevo, výška 179 cm, německý sochař
19. století, kvalitní provedení, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 85 000 CZK (3269 EUR)
odhad: 90 000 až 110 000 CZK

450
Suchý, Otomar *1882
Nahá tanečnice na mramorovém podstavci
(A naked dancer on marble pedstal)
bronz na válcovém podstavci z hnědého mramoru, výška
45 cm, signováno v kovu, autor v letech 1911 –
191. působil v Paříži v ateliéru Auguste Rodina na
Académie Colarossi,
vyvolávací cena: 9000 CZK (346 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

453
Anonym
Bronzový myslivec na černém kamenu
(A bronze hunter on black stone)
bronz na onyxu, výška 15 cm, zhotoveno ve stylu
vídeňských bronzů, rakouský sochař přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (135 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

450

447
448
Anonym
Dřevěná socha římského vojáka bez vousů
v životní velikosti
(A wooden statue of Roman soldier without beard
in life size)
polychromované dřevo, výška 180 cm, německý sochař
19. století, kvalitní provedení, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 85 000 CZK (3269 EUR)
odhad: 90 000 až 110 000 CZK
449
Anonym
Atlet – oštěpař
(An athlete - javelin thrower)
bronz, výška 25 cm, německý sochař 1. poloviny
20. století, chybí oštěp,
vyvolávací cena: 3000 CZK (115 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

451
Marek, Jiří (1914-1993)
Keramická sedící nahá dívka
(A ceramic sitting nude female)
červeno hnědá keramika, délka 39 cm, signováno ve
hmotě, datováno 1940, značno UPAK keramika, autor
studoval na sochařské škole v Hořících a na AVU v Praze
u profesora Kafky, působil zejména v Brně,
vyvolávací cena: 2500 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

453
454
Novák, Václav *1880
Plaketa na dřevěném stojánku
(A plaque on a wooden stand)
kovová patinovaná plaketa na tmavém dřevě, rozměr
9,5×24,5 cm, signováno, značený litec František Barták,
secesní styl, zhotoveno k výročí Svatopluka Čecha, 1910,
Václav Novák studoval na pražské UMPRUM a AVU
u profesora Myslbeka,
vyvolávací cena: 1200 CZK (46 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

451
452
Kutálek, Jan (1917-1987)
Keramické sedící strašidlo
(A ceramic sitting ghost)
červeně glazovaná keramika, výška 30 cm, značeno
písmenem K, Znojmo, 60.-80, léta 20. století, sběratelsky
oblíbený autor sošek se surrealistickými náměty,
vyvolávací cena: 7000 CZK (269 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

454
455
Anonym
Umírající Gal
(The dying Gaul)
bronz, délka 55 cm, Francie, zhotoveno ve 2. polovině
19. století, podle antického originálu, značená slévárna F.
Barbedienne Fondeur,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2500 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE
449

(END OF AUCTION)
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