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Praha 1. Valentinská 7
tel.: +420 222 327 625

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
Výstava dražených předmětů uvedených v tomto katalogu
proběhne v ALMA ANTIQUES, Praha 1. Valentinská 7,
ve dnech 24. 11. – 30. 11. 2019 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 24th November – 30th November 2019 every day
from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

I.

Aukce proběhne v neděli 1. 12. 2019 ve 14:00 hod. v budově
ALMA ATIQUES, Praha 1. vchod z Valentinské ul. 7.

IV.

Auction will take place on Sunday 1st December
at 2:00 p.m. at ALMA ANTIQUES, Prague 1. entrance
Valentinska No. 7.

V.

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

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

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

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)
ARCHIVNÍ VÍNA, VÍNA ZE SKLEPŮ PRODUCENTŮ
(VINTAGE WINES, WINES FROM PRODUCENTS CELLARS)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

VI.

GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
VII. MALBA (PAINTINGS)
VIII. 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 = 25 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 1. 12. 2019 ve 14:00 hodin v ALMA
ANTIQUES, Praha 1. Valentinská 7.
2. Předměty dražby jsou označeny
a popsány, včetně uvedení výše nejnižšího
podání (vyvolávací ceny) a odhadnuté
ceny rovněž v katalogu věcí určených

pro dražbu. Jednotlivé předměty budou
draženy v pořadí uvedeném v tomto
katalogu.
3. Předměty dražby budou vyvolávány jejich
pořadovými čísly.
Výše minimálních příhozů jsou stanoveny
takto:
a) 100 CZK, činí-li výše nejnižšího podání
méně než 2 000 CZK;
b) 200,– CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 2 000 Kč, ale méně než 5 000 CZK;
c) 500 CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 5 000 CZK,
ale méně než 10 000 CZK;
d) 1 000 CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 10 000 CZK,
ale méně než 40 000 CZK;
e) 2 000 CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 40 000 CZK,
ale méně než 100 000 CZK;
f) 10 000 CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 100 000 CZK,
ale méně než 200 000 Kč;
g) 20 000 Kč, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 200 000 CZK,
ale méně než 400 000 CZK;
h) 50 000 CZK, činí-li výše nejnižšího podání
alespoň 400 000 CZK,
ale méně než 1 000 000 CZK;
i) 100 000,– CZK, činí-li výše nejnižšího
podání alespoň 1 000 000 CZK;
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j) jakákoliv vyšší částka nabídnutá některým
z dražitelů.
O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.
Podání účastníků dražby musí být činěna
v českém jazyce a české měně.
5. Prohlídka předmětů dražby se uskuteční
ve dnech 24. 11. – 30. 11. 2019 vždy
od 10:00 do 18:00 hodin v ALMA
ANTIQUES, Praha 1. Valentinská 7.
V průběhu prohlídky nejsou její účastníci
oprávněni jakýmkoli způsobem obrazově
zachycovat vystavené věci. Účastníci
prohlídky jsou rovněž povinni podřídit se
všem opatřením dražebníka přijatým na
ochranu vystavených věcí.
6. Účastník dražby, který se dá v dražbě
zastupovat zástupcem na základě plné
moci může složit dražebníkovi dražební
jistotu. Dražební jistota činí 30 %
z nejnižšího podání každého předmětu
dražby, který chce takovýto účastník
dražby dražit. Dražební jistotu lze složit
v hotovosti v provozovně dražebníka na
shora uvedené adrese. Dokladem o složení
dražební jistoty je potvrzení vydané
dražebníkem.
Dražební jistotu lze složit i na účet dražebníka
vedený u ČSOB a.s., Praha 1. č.ú.:

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.

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 15 % z ceny dosažené
vydražením. Platba musí být provedena
v hotovosti nebo platební kartou.
8. Vydraženou věc předá dražebník
vydražiteli ihned po zaplacení všech
plateb podle čl. 7. této dražební vyhlášky.
Vydražitel se může s dražebníkem
dohodnout na jiném termínu vydání

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 = 25 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,
1th December 2019 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;

vydražené věci, který nebude delší než pět
pracovních dnů ode dne konání dražby.
V takovém případě bude vydražená věc
vydána ve shora označeném sídle
dražebníka proti předložení dokladu
o zaplacení.
9. Účastník dražby se může dát v dražbě
zastupovat zástupcem na základě písemné
plné moci. 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. 2019
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 24th November –
20th November 2019 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 15% of the final bid .
6. The auctioned item will be handed over
immediately upon payment of the charges
above. If you are unable to collect your
item at that time a special date can be
individualy arranged.
Prague, 20th October 2019
Marek Mahler
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PRVNÍ KOLO
(FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ
PŘEDMĚTY
A HRAČKY

3
Tři stříbrné dózičky na koření se lžičkami
(Three silver small bowls for spice with three
spoons)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, hladký tvar,
skleněné vložky,Ag 800/1000, celková čistá hmotnost
82,5 g,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (88 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

7
Šest stříbrných lžíček se zdobenými rukojeťmi
(Six silver spoons with decorated handles)
Německo, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno
figurálními výjevy,Ag 800/1000,Ag 835/1000, celková
hmotnost 66,8 g,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

(USED OBJECTS AND
TOYS)
1
Mosazný kříž zdobený emaily na zeleném kameni
(A brass cross decorated with enamels on green
stone)
Francie, Limoges, 2. polovina 19. století, tak zvané
limogeské přihrádkové emaily, kámen brazilský onyx,
Kristus ze staré slonoviny, celková výška 21,5 cm,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (156 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

3
4
Černý talíř s malbou výjevu z pohády
„O zlaté rybce“
(A black plate with painting of the scene
from the fairy tale „About the Goldfish“)
Rusko, datováno 1967, základ černý lak na podkladu na
bázi dřeva, barevná malba s výjevem signovaná
„Surikova“ v azbuce, průměr 22 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 400 CZK
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2
Kříšťálový džbán s cínovou montáží s uchem
v podobě mořské panny
(A crystal jug with tin mounting with a handle
in the shape of a mermaid)
Německo, datováno 1901, secesní styl, skleněný džbán
rytý květinovým dekorem, cín plasticky zdobený
vegetativním dekorem, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

7
8
Bohatě vyřezávaná dřevěná lavice zdobená
lidskými hlavami a listy vinné révy
(A richly carved wooden bench decorated with
human heads and vine leaves)
Francie, 2. polovina 19. století, neorenesanční styl, spodní
část ve tvaru truhly s úložným prostorem, masivní
vyřezávané opěradlo, vyřezávané područky, tmavě hnědé
dřevo, celková výška 166 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1 000 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

9a

5
Černá krabička s malbou cara Petra I. a Petrohradu
(A black box with the painting of Tsar Peter I and
St. Petersburg)
Rusko, 2. polovina 20. století, základ černý lak na
podkladu na bázi dřeva, barevná malba s výjevem cara
a města, signováno v azbuce, průměr 18 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

9b
9
Vlajka Národně sociální strany
(A flag of the National Social Party)
Čechy, 1937, bohatě vyšíváno lidovými motivy, nápis:
„Rovnost národů, rovnost v národě“, rozměr 85x95 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
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6
Stříbrné jídelní příbory pro šest osob
(Silver cutlery for six people)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, hladké masivní stříbro,
nože ocelové střenky, lžičky, lžíce, vidličky,
nože vše po 6 kusech celkem 24 kusů, Ag 800/1000,
celková hmotnost 1.686,0 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK
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10
Taneční pořádek ve tvaru vějíře
(Fan-shaped dance order)
Čechy, Praha, Žižkov, datováno 1905, nápis: „Bezovka“,
malovaná značka Řemeslnicko-živnostenské besedy na
Žižkově, materiál kost, zdobeno řezbou ptáků, malováno,
výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

15
Intarzovaná ložnice
(An inlaid bedroom)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, hnědé intarzované dřevo,
dekor světlejších a tmavších kosočtverců, 2 noční stolky,
skříň, toaletka, taburetka, 2 postele, celkem 7 kusů,
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1 600 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

15b
10

11

11
Taneční pořádek ve tvaru knihy
(Book-shaped dance order)
Čechy, Praha, Žižkov, Bezovka, datováno 1918,
secesní styl, vazba kost, malováno rostliným dekorem,
nápis: „Ples Řemeslnicko-živnostenské besedy
v Žižkově“, výška 7,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK
12
Taneční pořádek zdobený zlacenou kovovou
kartuší
(A dance order decorated with gilded metal
cartouche)
Čechy, Čáslav, datováno 1903, nápis: „Věneček c.k.
státního úřednictva v Čáslavi, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

15a

19
Voňavkový skleněný flakonek v kovové montáži
v originální etuji
(Parfume glass bottle in metal mounting in the
original etui)
Německo, 20.-30. léta 20. století, značka výrobce Dralle,
zdobeno imitacemi tyrkysů, výška 4,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

19
20
Stříbrná míska s rukojetí na kulatých nožkách
(Silver bowl with handle on spherical legs)
Polsko, 20.-30. léta 20. století, hladké tvary v duchu art
deco,Ag 875/1000, hmotnost 322,60 g, osvědčení
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 6 900 CZK (276 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

15c

16
Stříbrná krabička na cukr
(A silver sugar box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, původní punc,
oblý hladký tvar, lví nožky, klíček na zamykání,
Ag 800/1000, ceková hmotnost 518,6 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 22 000 až 27 000 CZK)

20

21
Černá lakovaná krabička
s malbou Mongolů a ruského šlechtice
(A black lacquered box with a painting
of the Mongols and Russian nobleman)
Rusko, 2. polovina 20. století, malováno výjevem
z ruské historie, signováno dole, popis nahoře
v azbuce, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 1 800 až 2 000 CZK

16
12

13

13
Stříbrné ukazovátko ve tvaru ruky
(A silver pointer in the shape of a hand)
Východní Evropa, 2. polovina 20. století, zhotoveno podle
židovských vzorů z konce 19. století, ruské puncovní
značky,Ag 875/1000, hmotnost 22,5 g
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

17
Kovová souprava – kalamář, stojan na sirky, držák
na piják, nůž na dopisy
(Metal set- inkwell, stand on matches, holder
blotter, letter opener)
Čechy, počátek 20. století, secesní styl, kovová kompozice
patinovaná v barvě bronzu, plasticky zdobeno,
celkem 4 kusy, délka kalamáře 4 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

21

14
Šest stříbrných kalíšků na vajíčka a šest lžiček
(Six silver egg cups and six teaspoons)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, rytý monogram,
Ag 800/1000, hmotnost 301,0 g,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

18b
17

14

18
Puška s křesadlovým zámkem
(Rifle with flintlock)
Francie, 2. polovina 18. století, značka výrobce, zdobeno
rytím, dřevo řezané vykládané kovem, mírně poškozeno,
délka 155 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

18a

5
22
Šest šálků s podšálky zdobených černo bílými
emaily
(Six cups with saucers decorated with black-white
enamels)
Rusko, 2. polovina 20. století,Ag 916/1000, plasticky
zdobeno, malováno emaily, celková hmotnost 738,1 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

27
Výšivka s vyobrazením lva v zahradě
(An embroidery depicting a lion in garden)
Čechy, 2. polovina 19. století, neogotický styl, rámováno
pod sklem, rozměr 59x60 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

23
Sametové desky s vyšitými iniciálami V.T.
(A velvet workbook with embroidered initials V.T.)
Čechy, počátek 20. století, vnitřní strana desek hedvábí,
vyšíváno květinami, rozměr 39x28 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

32
Velký gobelín s vyobrazením chalupy
a zvířat v lese
(A large tapestry depicting cottage and animals
in forest)
Francie, 2. polovina 19. století, barevný gobelín s
plastickým vzorem, bordura s vyobrazením ptáků, ovoce
a květin, kroužky k zavěšení, rozměr 190x350 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
33
Bílý kulatý krajkový ubrus s dekorem květů
(A white round lace tablecloth with flower decor)
Morava, přelom 19. a 20. století, secesní styl, technika tak
zvané benátské krajky, průměr 110 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

27

23
24
Špička na cigarety s hlavou Mefista
(A cigarette holder with head of Mephistist)
Německo, přelom 19. a 20. století,, hlava Mefista z mořské
pěny, tělo dřevo, náustek z želvoviny, etuje k uložení,
celková délka 17 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 až 4 000 CZK

24
25
Dvěstě dvacet poštovních pohledů
(Two houdred twenty postcards)
Evropa, 1. polovina 20. století, rozměr 9x13,5 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

28
Výšivka s vyobrazením lva, dámy a jednorožce
v zahradě
(An embroidery depicting a lion, a lady
and a unicorn in garden)
Čechy, 2. polovina 19. století, neogotický styl, rámováno
pod sklem, rozměr 59x60 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK
29
Dvě čalouněná křesla a dřevěný stolek
(Two upholstered armchairs and wooden table)
Morava, Brno, Spojené umělecko průmyslové závody
(UP závody), Jindřich Halabala, 30.-40. léta 20. století,
funkcionalistický styl, křesla dřevěná kostra, nově
čalouněno, kulatý stolek průměr 70 cm,
křesla výška 80 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK
30
Bohatě vyřezávaný dřevěný psací stolek
(A richly carved wooden desk)
Francie, 2. polovina 19. století, neorenesační styl, stolek
pro práci ve stoje – pulpit, hnědé dřevo, řezba s motivem,
rostlin, stromů a zvířat, otvírací psací deska, boční
skříňka, výška 94 cm,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1 080 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK

33
34
Béžový čtvercový krajkový ubrus s vegetativním
dekorem
(A beige square lace tablecloth with vegetative
decor)
Morava, přelom 19. a 20. století, secesní styl, technika tak
zvané benátské krajky, rozměr 100x100 cm,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

31
Dřevěná toaletka s obdélníkovým zrcadlem
(A wooden dressing table with rectangular mirror)
Morava, Brno, Spojené umělecko průmyslové závody
(UP závody), Jindřich Halabala, 30.-40. léta 20. století,
funkcionalistický styl, dýha v barvě ořechu, bakelitové
úchyty, celková výška 170 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

25

34

26
Dva velké stříbrné šálky a podšálky s rytými
kartušemi
(Two big silver cups and saucers with engraved
cartouches)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, původní RU
značky, na uchách slonovinové kroužky, Ag 800/1000,
celková hmotnost 439,1 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

26

35
Vějíř s malbou ptáka vyšívaný květinami
(A bird-painted fan with embroidered flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, secesní styl, dřevěná rytá
kostra potažená látkou, celková výška 34 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

31

35

6
36
Šest stříbrných kávových lžiček
(Six silver coffee spoons)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, původní punc, hladký tvar,
Ag 800/1000, hmotnost 104,2 g,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

40
Dřevěná krabička vykládaná kameny
(A wooden box inlaid with stones)
Čechy, Karlovy Vary, přelom 19. a 20. století, vykládáno
polodrahokamy, dekor ornamentů, délka 9 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

45
Křišťálová váza plasticky zdobená růžemi
(A crystal vase sculpturesque decorated with roses)
Čechy, Jablonec nad Nisou (Desná), návrh Schlevogt,
30. léta 20. století, styl art deco, fasetově broušeno,
leptáno, výška 24,5 cm
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

40
36
37
Mosazná krabička zdobená dekorem ovoce,
květin a ptáků
(A brass box decorated with fruits, flowers
and birds)
Japonsko, přelom 19. a 20. století, plasticky zdobeno,
otvírání na pant, délka 4 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

41
Velká hradební kuše
(A big castle cossbow)
Belgie, Guignies, výrobce J. Decarpenoir, 2. polovina
19. století, dřevo, mosazná mířidla a zakončení ve tvaru
hrušky, signováno v mosazi, ocelový spouštěcí
mechanismus, opěrka a luk, mírně poškozeno,
celková délka 103 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

45
46
Kříšťálová kulovitá váza zdobená
červenými růžemi
(A crystal spherical vase decorated with red roses)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, malováno
červenou lazurovou, zdobeno rytinami růží
a ornamentů, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 1 100 CZK (44 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

37
38
Černobílý gobelínek s vyobrazením dědečka,
babičky a dětí
(A black and white tapestry depicting grandfather,
grandmother and children)
Belgie, Brusel, přelom 19. a 20. století, rámováno pod
sklem, rozměr 25x31 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

41
42
Velká stříbrná mísa se skleněnou vložkou
(A big siver bowl with glass insert)
Morava, Moravská Třebová, František Bibus, značeno FB,
československý punc, broušená křišťálová vložka,
na střbře nápis v němčině: „Ke svatbě v březnu 1933“,
Ag 900/1000, čistá hmotnost 900,0 g,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

46

42

47
Křišťálová fasetově broušená mísa a šest mističek
(A crystal faceted cut bowl and six small bowls)
Čechy, Nový Bor, 30.-40. léta 20. století, celkem 7 kusů,
průměr mísy 22 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

II. SKLO
38
39
Pudřenka vytvořená z achátů v mosazné montáži
(A powder case made of agate in brass mount)
Čechy, 1. třetina 20. století, dva broušené acháty
v montáži, spojeno panty, po stranách zdobeno emaily,
oválný tvar uvnitř zrcátko, délka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 800 CZK

39

(GLASS)

43
Žluto zelená váza zdobená stříbrnými květy
(A yellow-green vase decorated with silver flowers)
Čechy, Loetz, počátek 20. století, secesní styl, irizované
sklo, stříbrné květiny zdobené rytím, část výzdoby chybí,
výška 18 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
44
Křišťálová sklenice zdobená červenou lazurou
a rytinami Prahy
(Crystal glass decorated with red glazing
and engravings of Prague)
Čechy, polovina 19. století,biedermeierovský styl, rytý
motiv pražského Belvederu a Křížovnického kláštera
se staroměstskou Mosteckou věží, popis v němčině,
výška 13 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

47
48
Párové vázy ze zeleného irizovaného skla
(Pair of vases of green iridescent glass)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století, secesní styl,
plasticky zdobeno, laločnaté okraje, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 400 EUR)
odhad: 40 00 až 50 000 CZK
49
Křišťálová váza s rytinou tančícího páru
(A crystal vase with engraving of a dancing couple)
Čechy, Železný Brod, 20.-30. léta 20. století, plasticky
tvarováno, broušeno, ryto, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 9 000 až 11 000 CZK

7
50
Číše vrstvená mléčným a modrým sklem
s broušenými ornamenty
(A goblet layered with milk and blue glass
with cut ornaments)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl, základ
křišťál, vstveno, broušeno, malováno zlatem, výška 16 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK
51
Žlutý pohár s víkem s rytinou srnek v lese
(A yellow cup with lid with engraving of deers
in forest)
Čechy, Nový Bor, styl Egermann, 20.-30. léta 20. století,
druhý biedermeier, křišťálová váza se žlutou lazurou,
zdobeno rytinami a broušenými čočkami, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

54
Žlutá váza s červeným dekorem ptáků, motýlů
a květů
(A yellow vase with red decor birds, butterflies
and flowers)
Morava, Krásno nad Bečvou, značeno ČMS Krásno,
20.-30. léta 20. století, žlutobílé sklo červeně vrstvené,
leptáno, broušeno, ryto, vzácný dekor, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
55
Bílá opálová váza s červenými a růžovými květy
(A white opal vase with red and pink flowers)
Francie, Emille Gallé, počátek 20. století, secesní styl,
opálové sklo červeně vrstvené s leptaným a broušeným
dekorem, výška 41 cm,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1 280 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
56
Broušená karafa se šesti skleničkami
ze žlutého skla
(A cutted decanter with six glasses of yellow glass)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
citrínové sklo, fasetově broušeno, atypický prohnutý tvar,
cekem 7 kusů, výška karafy 29 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

51
52
Váza z fialového skla zdobená skleněnými vlákny
(A violet glass vase decorated with glass fibers)
Čechy, Košťany, Palme-König, počátek 20. století,
secesní styl, irizované sklo, laločnaté okraje, široký tvar,
výška 17 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
53
Broušená vázička z fialového skla
se zlaceným pruhem
(A cut violet glass vase with gilded stripe)
Čechy, Moser, 20.-30. léta 20. století, fasetově broušeno,
leptaný zlacený pruh s dekorem antických postav
-oroplastika, značeno, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

57
Číše z mléčného skla s hrubým povrchem
(A goblet of milk glass with a rough surface)
Čechy, polovina 19. století biedermeierovský styl,
kříšťálové sklo zevnitř mléčně vrstvené, zdobeno zlatým
nápisem v němčině, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

57

58
Křišťálová sklenice mléčně vrstvená, broušená
(A crystal glass, milky layered, cut)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl,
broušené čočky a ornamenty, malováno zlatě,
výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (116 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

60
Křišťálová sklenice mléčně a tyrkysově vrstvená,
broušená
(A crystal glass, milky and turquoise layered, cut)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl,
broušené čočky a ornamenty, malováno zlatě,
výška 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (156 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK
61
Těžítko se sklěněnými květy a symboly
francouzské revoluce
(A paperweight with glass flowers and the symbols
of the French Revolution)
Francie, 2. polovina 19. století, styl millefiori, uprostřed
ve hmotě zlaté symboly na modrém podkladě,
průměr 10 cm,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (140 EUR)
odhad:5 000 až 6 000 CZK
62
Křišťálový pohár s víkem s rytou postavou
Turka na koni
(A crystal cup with lid with engraved figure
of Turk on horseback)
Čechy, 2. polovina 19. století, neobarokní styl,
zdobeno rytými vegetativními výjevy a postavou,
celková výška 35 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

62
63
Skleněný čajový servis
(A glass tea set)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, funkcionalistický styl,
značeno Društevní práce (DP), podle návrhu Ladislava
Sutnara (1897-1976), varné sklo, celkem 16 ks, 6 šálků
s podšálky, 6 desertních talířků, konvice, mléčenka,
cukřenka, karafa, výška konvičky 18 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

53

58

49

59
Křišťálová sklenice zdobená červenou lazurou,
barevně malovaná
(A crystal glass decorated with red glazing,
painted in color)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl,
broušené čočky, malováno bíle, zlatě, žlutě a zeleně, nápis
v němčině výška 13 cm,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

63
64
Párové vázy s fialovým květy v kovových
montážích
(Pair of vases with purple flowers in metal
mounts)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20. století, mléčné sklo
intarzované fialovým květem, mosazné montáže
s kulovitými nožkami, výška každé vázy 21 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

8
65
Váza s dekorem tulipánů z opalizujícího skla
(Vase decorated with tulips of opalescent glass)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Riedel, umělecké lisované
sklo, plasticky zdobeno, barva skloviny „Měsíční svit“
ve stylu Laliqua, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
66
Váza s dekorem nahých dívek ze zeleného skla
(Vase decorated with nude females of green glass)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Riedel, 30. léta 20. století,
umělecké lisované, malachitové sklo,
plasticky zdobeno, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

69
Šest sklenic na šapaňské a šest sklenic na víno
z křišťálu
(Six Champagne glasses and six wine glasses
of crystal)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, polovina 20. století,
nohy sklenic spirálově kroucené, nálepka: „Hand made
Crystal“ (ruční designová práce), výška sklenic na víno
18 cm, na šampaňské 15,5 cm, celkem 12 kusů,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

75
Pohár s víkem z křišťálového skla červeně
vrstvený fasetově broušený
(A cup with lid of red layered crystal
with facet cut)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
broušeno geometrickým dekorem, výška 39,5 cm,
vyvolávací cena: 9 500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
76
Křišťálová sklenice malovaná růžemi a medailony
(A crystal goblet painted with roses and
medallions)
Čechy, 2. polovina 19. století, malováno emaily, medailony
s vyobrazením architektury, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (128 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

69

66
67
Váza s dekorem nahých dětí z křišťálového skla
(Vase decorated with nude children of crystal
glass)
Čechy, Jablonec nad Nisou, Riedel, 30. léta 20. století,
umělecké lisované sklo, plasticky zdobeno, barva skloviny
křištál, broušeno, leptáno, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

70
Váza ze zeleného opálové skla s fialovými pruhy
(A vase of green opal glass with purple stripes)
Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
vrstvené sklo barvené ve hmotě, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK
71
Křištálová mistička s malbou růží a květů
(A crystal small bowl with paintings of roses
and flowers)
Čechy, Kamenický Šenov, přelom 19. a 20. století, miska
na nožce, malováno emaily, zlaceno, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 200 až 3 000 CZK

76

77
Světle hnědá sklenice s rytinami měst
(A light brown goblet with engravings of towns)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl,
kříšťálové sklo s topazovou lazurou, medailony s rytinami
lázeňských měst, značeno R. Ludwig, fasetově broušeno,
laločnaté dno, výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

72
Těžítko s barevnými květinami
(A paperweight with color flowers)
Čechy, přelom 19. a 20. století, fasetově broušeno, květy
ve hmotě, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK

77
67
68
Broušená vázička z kouřového skla
(A cut small vase of smoke glass)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.-30. léta 20. století,
fasetově broušeno, leptáno, značeno, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 1 000 CZK (40 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK

68

72

78
Žlutá skleněná vázička v kovové montáži
(A yellow glass vase in metal mounting)
Čechy, 1. třetina 20. století, neoklasicistní styl, montáž
plasticky zdobená hlavami delfínů, výška 21 cm,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

73
Fasetově broušená miska na noze z fialového skla
(A faceted cut bowl on the leg of violet glass)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 20.-30.léta 20. století,
styl art deco, sklovina v barvě ametystu, výška 15 cm,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (76 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK
74
Křišťálový korbel s víkem zdobený rytinami
(Crystal tankard with lid decorated
with engravings)
Čechy, 2. polovina 19. století, víko v cínové montáži
fasetově broušené, korbel zdoben rytinami s výjevy
lázeňských měst, vyryté jméno majitele Johann Schubert,
výška 19 cm,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (128 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

74

9
79
Křišťálový korbel zdobený rytinami květin a ptáků
(A crystal tankard decorated with engravings of
flowers and birds)
Čechy, 2. polovina 19. století, cínové víčko plasticky
zdobené v neorenesančním stylu, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (96 EUR)
odhad: 2 800 až 3 500 CZK

83
Mísa na noze z modrého skla malovaná
zlatými postavami
(A bowl on leg of blue glass painted
with gold figures)
Čechy, Poděbrady, 30.- 40. léta 20. století, fasetově
broušeno, zlaté antické postavy, výška 16 cm
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

83
79
80
Křišťálový korbel zdobený rytinou lázeňských
domů
(A crystal tankard decorated with engraving
of spa houses)
Čechy, polovina 19. století, biedermeierovský styl, rytý
nápis „Bad Reinerz“, skleněné víčko v cínové montáži,
výška 16 cm,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (96 EUR)
odhad: 2 800 až 3 500 CZK

80
81
Korbel z rubínového skla zdobený rytinami
a malbou
(A tankard of ruby glass decorated
with engravings and painting)
Čechy, polovina 19. století, rytiny s vyobrazením
lázeňským měst, zlaceno, malováno ornamenty, víčko
v cínové montáži, výška 16,5 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 500 až 8 000 CZK

84
Křišťálová válcovitá číše malovaná emaily
(A crystal cylindrical goblet painted with enamels)
Čechy,Artěl, 1. třetina 20.století, malba s motivem dvou
draků strážících rotundu, květinové ornamenty, iniciály
UM, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
85
Zelená váza černě vrstvená s leptaným dekorem
černých listů a ornamentů
(A green vase layered in black with etched decor
of black leaves and ornaments)
Čechy, Loetz, kolem roku 1910, styl Wiener Werkstätte,
návh Josef Hoffmann, výška 26 cm, muzeální předmět,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 800 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK

III. PORCELÁN
A KERAMIKA
(PORCELAIN AND
CERAMIC)

87
Párové slánky s postavami dětí - putti
(A pair of salt cellars with the figures of children putti)
Německo, Berlín, 2. polovina 19. století, drážďanský styl,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, mírně
poškozeno, výška každé 13,5 cm,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

87
88
Keramická soška dámy v zimním kabátu
s vánočními dárky
(A ceramic statuette of a lady in a winter coat
with Christmas gifts)
Rakousko,Vídeň, 1. čtvrtina 20. století, styl Wiener
Werkstätte, Johanna Meier-Michal, model „Krinoline
Winter“ z rokou 1912, galazováno, malováno, značeno,
výška 31 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
89
Velká porcelánová váza s víkem zdobená
postavami
(A big porcelain vase with lid decorated
with figures)
Německo, Durynsko, Plavno, tak zvaná zámecká váza,
složeno ze třech částí: tělo, víko a podstavec, zdobeno
postavmi dvou žen a dvou dětí, plastické květiny,
glazováno, malováno, značeno, celková výška 75 cm,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 120 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
90
Velká keramická váza zdobená květy a ornamenty
(A big ceramic vase decorated with flowers
and ornaments)
Čechy, Amphora, počátek 20. století, secesní styl,
rytý dekor, barevně glazováno, značeno, výška 45 cm,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

86
Dvě porcelánové figury – hudebník a hudebnice
(Two porcelain figures - male musician and female
musician)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 80.-90. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška muže 22 cm,
ženy 21 cm,
vyvolávací cena: 2 700 CZK (108 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

81
82
Velký pohár s víkem malovaný emaily dekorem
květin a kartuší
(A big cup with a lid painted with floral decor
and cartouches)
Čechy, Adolfov u Vimperka, návrh Lobmeyr Vídeň,
přelom 19. a 20. století malováno emaily ve stylu
renesančních pohárů, značeno, mírně poškozeno,
celková výška 55 cm,
vyvolávací cena: 26 000 CZK (1 040 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

86

90

10
91
Velký porcelánový medvěd
(A big porcelain bear)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno značkou pro uměleckou
výrobu, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (360 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

96
Dítě s ovečkou
(A child with lamb)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
tlačená značka modeléra A. Caasman, glazováno,
malováno, číslo modelu K 353, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

100
Talíř s šesti talířky zdobenými antickými výjevy
(A plate with six plates decorated with antique
scenes)
Čechy, Karlovy Vary (Stará Role), 2. polovina 19. století,
vídeňský styl, porcelán, glazováno, zdobeno
domalovaným tiskem, zlaceno, celkem 7 kusů, průměr
velkého talíře 25 cm, průměr malých 15 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

96

91
92
Porcelánová tanečnice se zelenou sukní
(A porcelain dancer with green skirt)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 30. léta 20. století,
značeno 50 letou jubilejní značkou od založení továrny,
glazováno, malováno, iniciály modeléra na podstavci,
číslo modelu 963, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

97
Keramická busta dámy s loutnou
(A cermic bust of lady with lute)
Čechy, Dubí u Teplic, Bloch, 2. polovina 19. století,
značeno tlačenou značkou, jemná kamenina,
glazováno, malováno, výška 41 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

100
101
Fajánsový džbánek s malbou Krista
(A faience jug with the painting of Christ)
Slovensko, Stupava, Ferdiš Kostka (1878-1951), malováno
ve stylu habánské fajánse, značeno pod uchem, autor
oblíbený mezi sběrateli, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

93
Dva porcelánové šálky a podšálky zdobené
modrým ornamentem
(Two porcelain cups and saucers decorated with
blue ornaments)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, značeno, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

93
94
Porcelánová opice z míšeňské kapely
(A porcelain monkey from Meissen music band)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, glazováno,
malováno značeno, číslo modelu 12, pořadí z formy 93,
číslo malíře 28, hráč na triangl, triangl chybí, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
95
Keramická žluto oranžová miska
na válcových nožkách
(A ceramic yellow-orange bowl
on cylindrical legs)
Německo, Carsten-Uffrecht, Bauhaus, 20.-30. léta
20. století, vykrajované okraje, bareně glazováno,
značeno, mírně poškozeno, průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 4 800 CZK

97

98
Kávový servis malovaný motýly a květinami
(A coffee set painted with butterflies and flowers)
Maďarsko, Herend, 1. polovina 20. století, porcelán,
plasticky zdobeno, glazováno, malováno, zlaceno,
značeno, celkem 9 kusů, 6 hrníčků, konvička, mléčenka,
cukřenka, výška konvičky 20 cm,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

101
102
Chlapeček s harmonikou a dívka s flétnou
(A boy with accordion and a girl with flute)
Německo, Bavorsko, Goebel, 60.-80. léta 20. století, jemná
kamenina, malováno, značeno, na podstavci tlačené
jméno návrhářky M. I. Hümmel, výška 12 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

99
Soška nahého chlapce trubače
(Statue of a naked boy trumpeter)
Čechy, Puls, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, porcelán,
glazováno, zlaceno, značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

102

95

99

103
Porcelánový talíř s prořezávaným okrajem
a malbou květů
(A porcelain plate with pruned edge
and painting of flowers)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, glazováno,
malováno, zlaceno, značeno, průměr 20 cm,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (76 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

11
104
Soška dívky – markytánky
(A statue of female - military nurse)
Čechy, 1. polovina 19. století, glazováno, malováno,
značeno tlačenými číslicemi, malované číslo malíře,
výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 až 1 500 CZK

108
Malá figurka květinářky
(A small figurine of female florist)
Čechy, polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno tlačenými čísly, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

108

104
105
Šálek s podšálkem s malbou modrých listů
a barevných květin
(A cup with saucer with painting of blue leaves
and colorful flowers)
Rusko, 2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno tištěnou značkou v azbuce,
výška 7 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

114
Modrá porcelánová váza s víkem s malovaným
medailonem
(A blue porcelain vase with lid with painted
medallion)
Čechy, Karlovy Vary, přelom 19. a 20. století, vídeňský styl,
značeno značkou Vídně modře pod glazourou, zdobeno
kobaltovou modří, zlacením, medailon se třemi postavami
v klasicistním duchu, domalovaný tisk, výška 49 cm,
lepený podstavec,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

109

109
Malá figurka kováře
(A small figurine of blacksmith)
Čechy, polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno tlačenými čísly, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK
110
Malá figurka muže v klobouku
(A small figurine of man in hat)
Čechy, Březová (Pirkenhammer), polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno tlačenou
značkou, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

114

105

106

106
Šálek s podšálkem s malbou ptáčka a květin
(A cup with saucer with painting of bird and
flowers)
Čechy, 2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK
107
Porcelánová plaketa v rámečku s malbou
romantické krajiny
(A porcelain plaque in frame with romantic
landscape painting)
Čechy, datováno 1876,.signováno malířem Reinhold
Ullmann, rozměr 16x20 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

110

111

115
Bílá keramická vázička zdobená růžemi
(A white ceramic small vase decorated with roses)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, bíle glazovaná keramika, barevně glazovaný dekor
růží, značeno, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 1 600 CZK (64 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

111
Dívka se sukní plnou květů
(A female with skirt full of flowers)
Německo, Sasko, Potschappel, přelom 19. a 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, značeno, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 7 000 CZK
112
Dvě keramické světle modré srny
(Two ceramic light blue doe)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, keramika
glazovaná tyrkysovou glazurou, délka 45 cm,
mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

115

112
107

103

113
Porcelánová miska na figurální nožce s postavou
chlapce a dívky
(A porcelain bowl on a figural leg with a figure
of a boy and a girl)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, původní
Kändlerův model z 18. století, číslo modelu A 59, miska
prolamovaná, plasticky zdobeno květy, glazováno,
malováno, značeno, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

113

12
116
Porcelánová soška vandrovníka
(A porcelain figurine of a hiker)
Čechy, polovina 19. století, výrobek ranné české
porcelánky, glazováno, malováno, výška 12,5 cm,
vyvolávací cena: 1 600 CZK (64 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

121
Fajánsová váza s malbou jezce na koni
(A faience vase with the painting of horse rider)
Itálie, přelom 19. a 20. století, neorenesanční styl istoriato,
váza s úzkým hrdlem a uchem, výška 49 cm,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

117
Porcelánová soška šlechtice
(A porcelain figurine of a nobleman)
Čechy, polovina 19. století, výrobek ranné české
porcelánky, glazováno, malováno, výška 14 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

116

117

118
Soška trubače
(A statuette of bugler)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, značeno, model z Kändlerova
období, číslo modelu 12, pořadí z formy 76,
číslo malíře 46, výška 13,5 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
119
Letící racek
(A flying seagull)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
tlačená značka modeléra F. Heidenreich, glazováno,
malováno, značeno značkou umělecké výroby
„Kunstabteilung“, číslo modelu 1547, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 9 000 až 11 000 CZK

127
Porcelánový čajový servis pro dvě osoby
malovaný květinami
(A porcelain tea set for two persons painted
with flowers)
Čechy, Loket, biedermeierovský styl, počátek 19. století,
glazováno, malováno, značeno nestarší značkou
manufaktury, 2x hrníček, konvička, mléčenka, cukřenka,
celkem 5 kusů, výška konvičky 23 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
128
Busta rakouského císaře Františka I.
(A bust of the Austrian Emperor Franz I.)
Čechy, Praha, počátek 19. století, glazováno, zlaceno,
podstavek z neglazovaného porcelánu (biskvitu),
značeno nejstarší tlačenou značkou porcelánky,
výška 16,5 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

121

122
Keramická dáma ve fialových šatech
(A ceramic lady in violet dress)
Rakousko,Vídeň, Goldscheider, počátek 20. století,
ve hmotě signováno Latour, jemná keramika, glazováno,
malováno značeno, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
123
Keramický svícen ve tvaru dívky
(A ceramic candlestick in the shape of a female)
Čechy, přelom 19. a 20. století, secesní styl, barevně
glazováno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 2 000 až 2 400 CZK

128
129
Fajánsová váza s uchy malovaná římskými bohy
(A faience vase with handles painted
with Roman Gods)
Itálie, Ginori, 2. polovina 19. století, neorenesanční styl
„istoriato“, tak zvaná hadí váza s uchy ve tvaru hadů,
kvalitní malba, výška 89 cm, restaurovaný podstavec,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 32 000 až 39 000 CZK

123

119
120
Tančící dívka a mušketýr
(A dancing female and musketeer)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt, přelom
19. a 20. století, porcelán, glazováno, malováno, značeno
značkou Neapole, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 8 000 až 9 000 CZK

119

124
Porcelánová tanečnice v červené blůzce
(A porcelain dancer in red blouse)
Německo, Durynsko, Ilmenau, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška 19,5 cm,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (156 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
125
Porcelánová váza s malbou galatního páru a čápem
na víku
(A porcelain vase with painting of a gallant couple
and a stork on the cover)
Německo, Sasko, Drážďany, přelom 19. a 20. století,
glazováno, malováno, figury z neglazovaného porcelánu
(biskvitu), výška 48 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
126
Porcelánový šálek s podšálkem s malbou
zlatých listů
(A porcelain cup and saucer with painting
of gold leaves)
Čechy, Loket, biedermeierovský styl, počátek 19. století,
glazováno, zlaceno, značeno nestarší značkou
manufaktury, výška 9 cm,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (116 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

125

126

13
130
Porcelánový kalamář zdobený rostlinnými dekory
(A porcelain inkwell decorated with plant decors)
Čechy, Praha, kolem poloviny 19. století, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, značeno tlačenou
značkou, šířka 20 cm
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

134
Talíř s malbou růže a zlacením
(A plate with rose painting and gilding)
Německo, Sasko, Míšeň, po roce 1924, porcelán,
glazováno, malováno, plasticky zdobeno dekorem květin,
zlaceno, značeno, průměr 30 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
135
Keramická plachetnice
(A ceramic sailboat)
Československo, Ditmar-Urbach, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, glazováno, malováno, značeno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK

130
131
Oválný porcelánový talíř s uchy malovaný
květinami (Oval porcelain plate with handles
painted flowers)
Čechy, Praha, 2. polovina 19. století, glazováno, malováno,
zlaceno, značeno tlačenou značkou, malba mírně setřena,
délka 30 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK

136
Bílé porcelánové hříbě
(A white porcelain foal)
Německo, Sasko, Míšeň, 30.-40. léta 20. století, glazováno,
značeno tlačenou značkou, číslo modelu A1136,
pořadí z formy 20, výška 19 cm,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

141
Chlapec s krocanem
(A boy with a turkey)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 1. čtvrtina 20. století,
tlačená značka slavného modeléra Ferdinanda
Liebermanna, porcelán, glazováno, malováno, značeno,
číslo modelu K523, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 00 CZK
142
Keramický hnědý květináč v mosazné montáži
(A ceramic brown flower pot in brass mounting)
Francie, polovina 20. století, glazováno, malováno
květinami, montáž v neorenesančním stylu,
výška 27 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 500 až 5 500 CZK

142

135

131
132
Šálek s podšálkem zdobený vegetativními
ornamenty a zlacením
(A cup and saucer decorated with vegetative
ornaments and gilding)
Čechy, polovina 19. století, porcelán, glazováno, malováno
modrými a hnědými ornamenty se zlatými obrysy,
výška 8 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 500 až 3 000 CZK

132
133
Nahý chlapeček se psem
(A nude boy with a dog)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
jemná keramika, glazováno, malováno značeno, tlačená
signatura modeléra K. Lysek, číslo modelu 130,
výška 20 cm,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

133

136

137
Porcelánová černobílá vrána
(A porcelain black white crow)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
malováno pod glazurou, značeno, číslo modelu K 127,
výška 13,5 cm, délka 25 cm,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK
138
Polonahá dáma s černouškem a opicí
(A topless lady with black boy and monkey)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, porcelán, glazováno, malováno, značeno, vytlačené
jméno modelérky Königová, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
139
Nahá dívka a zápasící medvědy
(A naked female and fighting bears)
Německo, Bavorsko, Hutschenreuther, 20.-30. léta
20. století, tlačená značka modeléra K.Tutter, glazováno,
malováno, značeno, mírně poškozeno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (260 EUR)
odhad: 9 000 až 11 000 CZK
140
Porcelánový ptáček s růžovým bříškem
(A porcelain bird with a pink belly)
Německo, Bavorsko, Nyphenburg, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno tlačenou značkou,
výška 18 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

140

143
Šálek s podšálkem malovaný zlatými hrozny
a zelenými listy
(A cup and saucer painted with golden grapes
and green leaves)
Čechy, Slavkov, polovina 19. století, porcelán, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, zlaceno, značeno, mírně
poškozeno, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK
144
Šálek s podšálkem malovaný růží a tulipánem
(A cup with saucer painted with roses and tulip)
Čechy, Klášterec, značka z let 1803-1830, porcelán,
glazováno, malováno, zlaceno, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

143

144

145
Stojící kolombína na fialovém podstavci
(Standing colombine on purple pedestal)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, značeno,
výška 32 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

145

14
146
Porcelánový talíř s malbou alpské krajiny
(A porcelain plate with painting of Alpine
landscape)
Čechy, Klášterec, polovina 19. století, glazováno,
malováno, zlaceno, značeno, montáž k zavěšení,
průměr 25 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

152
Keramická selka s ovečkou
(A ceramic farmer woman with sheep)
Morava, 1. čtvrtina 20. století, ve stylu vídeňské secese,
autorská práce, značeno na soklu, barevně glazováno,
malováno, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

156
Keramická miska s černými, žlutými
a růžovými pruhy
(A ceramic vase with black, yellow
and pink stripes)
Čechy, Ditmar Urbach, 60. léta 20. století, bruselský styl,
glazováno, malováno, mírně poškozeno, délka 23 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK
157
Keramická kubistická forma na pudink
(A ceramic cubic pudding form)
Holandsko, 1. třetina 20. století, zdobeno nápisem:
„Gono Zea Mais“, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

152
146
147
Šálek s podšálkem s barevnými plochami
a zlacením
(A cup and saucer with colored surfaces
and gilding)
Čechy, Pirkenhammer (Březová), tlačená značka z let
1811-1846, porcelán, malováno, zlaceno, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 500 až 5 500 CZK
148
Oranžový čajový servis pro šest osob
(An orange tea set for six persons)
Čechy, Loket, Družstevní práce, 30. léta 20. století,
funkcionalistický styl, návrh Ladislav Sutnar (1897-1976),
Sutnar po roce 1948 odešel do USA, patří mezi světově
uznávané designéry, porcelán, glazováno, konvička,
cukřenka, mléčenka, 6 šálků s podšálky,
6 dezertních talířků, celkem 15 kusů,
výška konvičky 16 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1 000 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
149
Porcelánová bílá váza
(A porcelain white vase)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 70.-80. léta 20. století,
plasticky zdobeno květinami, částečně glazováno,
značeno, podpis návrháře, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

153
Černá váza s bílými čárami
(A black vase with white lines)
Čechy,Teplice, 60. léta 20. století, bruselský styl, porcelán,
glazováno, malováno, značeno, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK
154
Keramická vázička s oranžovými, žlutými
a tyrkysovými skvrnami
(A ceramic vase with orange, yellow
and turquoise spots)
Čechy, Ditmar Urbach, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
barevně glazováno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

153

156

157

158
Terina a mísa malovaná zelenými listy vinné révy
(A terrine and bowl painted with green vine
leaves)
Morava, Kopřivnice (Nesselsdorf), polovina 19. století,
glazováno, malováno, značeno tlačenou značkou, mírně
poškozeno, výška 24 cm,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

154

155
Bílý slon s postavou, která ho drží za ocas
(A white elephant with a figure holding
it by its tail)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta 20. století,
bruselský styl, porcelán, glazováno, výška 14,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

158
159
Oválná mísa s plasticky zdobenými okraji
malovaná květinami
(An oval bowl with plastic decorated edges painted
with flowers)
Čechy, Klášterec, polovina 19. století, neobarokní styl,
porcelán, glazováno, plastický dekor kartuší, malováno,
zlaceno, délka 39 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

149
150
Fajánsový talíř s malbou fialového ptáka a květů
(A faience plate with painting of violet bird and
flowers)
Španělsko, 2. polovina 18. století, irizující barva,
maurský styl, poškozeno, průměr 34 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
151
Andělíček žebráček
(A little angel beggar)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, zlaceno, značeno, číslo modelu
L 112, pořadí z formy 145, číslo malíře 43, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

155

159

150

160
Šálek s podšálkem zdobený fialovými listy
(A cup and saucer decorated with violet leaves)
Čechy, Karlovy Vary, Doubí (Aich), polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, značeno
tlačenou značkou, výška 8 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

15
163
Devět stříbrných československých desetikorun
(Nine silver Czechoslovakia ten crowns)
Čechy, 8x1932, 1x1930, líc sedící dívka s keřem,
rub československý státní znak, autor Jaroslav Horejc,
Ag 700/1000, hmotnost 9x10 g, celkem 90 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

160
161
Porcelánový papoušek – tukan
(Porcelain parrot – toucan)
Německo, Durynsko,Volkstedt-Rudolstädt, Ens,
20.-30. léta 20. století, glazováno, malováno, značeno,
výška 32 cm,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (300 EUR)
odhad: 9 000 až 11 000 CZK

163
164
Československá stříbrná stokoruna z roku 1949
(Czechoslovakia silver one hundred crowns
from the year 1949)
Československo, 700 let hornických práv v Kutné Hoře,
líc středověký horník, rub český lev,Ag 500/1000,
hmotnost 12 g,
vyvolávací cena: 140 CZK (6 EUR)
odhad: 180 až 220 CZK

169
Dřevěné malované konzolové hodiny
(Wooden painted console clock)
Schwarzwald, Lenzkirch, značka přezdívaná Rolls-Royce
ze Schwarzwaldu, kolem roku 1860, druhorokokový styl,
složeno ze třech částí, těla krytu a konzole, zeleně
lakováno, zlaceno, malováno květy, bílý smaltovaný
číselník s římskými číslicemi, čtvťové bytí, stroj fukční,
mírně poškozené pouzdro, výška bez konzole 62 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
170
Velké kapesní hodinky Doxa
(A big pocket watch Doxa)
Švýrarsko, počátek 20. století, dvouplášťové hodinky,
vnější plášť bohatě plasticky zdobený secesními květy
a myslivci se psy v lese, bílý číselník s arabskými číslicemi
a vteřínovkou, funkční stav, průměr 7,5 cm,
vyvolávací cena: 8 500 CZK (340 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

161
162
Dvě porcelánové figury – zahradník a zahradnice
(Two porcelain figures – male gardener and female
gardener)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-80. léta 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška muže 23 cm,
ženy 21 cm,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

170
164
165
Masivní zlatý náramek z kuliček a kroužků
(A solid gold bracelet made of beads and rings)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, Au 585/1000,
celková hmotnost 52,55 g,
vyvolávací cena: 50 000 CZK (2 000 EUR)
odhad: 55 000 až 65 000 CZK
166
Mušlová kamej s dámou zdobená diamanty
ve zlatém rámečku
(A seashell cameo with lady decorated
with diamonds in a gold frame)
Itálie, 20. léta 20. století, rámeček bílé zlato zdobený
dekorem mušlí a motýlů, malováno emaily, v kameji
osazen diamant ve vlasech dámy a v jejím náhrdelníku,
celkem asi 0,1 ct,Au 585/1000, 19,35 g, osvědčení
Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (780 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

162

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

167
Zlatý náhrdelník zdobený emaily se dvěma
červenými kameny a perličkami
(A gold necklace decorated with enamels
with two red stones and pearls)
Rakousko, kolem roku 1860, neorokokový styl, osazeny
dva almadiny a říční perličky, malováno modrým a bílým
emailem,Au 580/1000, celková hmotnost 9,70 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
168
Stříbrné manžetové knoflíky s modrými kameny
(A silver cuff links with blue stones)
pravděpodobně Německo, 20.-30. léta 20. století, osazena
dvě sokolí oka broušené do čoček,Ag 925/1000,
hmotnost 13,35 g btto, přepuncováno českým puncem,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 2 000 až 2 400 CZK

171
Zlatý náramek zdobený opálem a dvěma
perličkami
(A gold bracelet decorated with opal
and two pearls)
Rakousko-Uhersko, polovina 19. století, biedermeierovský
styl, náramek ozdoben stylizovanou mašlí,Au 580/1000,
celková hmotnost 27,50 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1 160 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
172
Velký stříbrný prsten s černo hnědým achátem
(A big silver ring with black-brown agate)
pravděpodobně Itálie, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
filigránem,Ag 925/1000, hmotnost 19,90 g btto,
přepuncováno českým puncem,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

172

168

16
173
Diamantový prsten z bílého zlata se dvěma
brilianty
(A diamond ring in white gold with two brilliants)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, dlážděno
drobnými diamanty, celková hmotnost diamantů 0,6 ct,
Au 585/1000, celková hmotnost 3,95 g,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1 680 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

178
Zlatý prsten s jedním červeno fialovým kamenem
(A gold ring with one red-purple stone)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, osazen fazetově
broušený almadin, zlato zdobené rytím, původní punc,
Au 585/1000, celková hmotnost 2,48 g,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

178

173
174
Zlatý prsten s červeným oválným korálem
(A golden ring with red oval coral)
Itálie, 20.-30. léta 20. století, plasticky zdobeno
v neobarokním stylu, korál broušený do čočky,
Au 585/1000, 2,88 g,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

179
Zlatý prsten s jedním fialovým kamenem
(A gold ring with one violet stone)
Rakousko, 20.-30. léta 20 století, osazen fazetově
broušený ametyst, zlato plasticky zdobené
v neobarokním stylu,Au 585/1000,
celková hmotnost 4,85 g,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (156 EUR)
odhad: 4 500 až 5 500 CZK

183
Zlatý hladký prsten s křišťálem
(A gold smooth ring with crystal)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
Au 585/1000, hmotost 2,65 g,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (76 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

183

184
Mosazné hodiny zdobené motivem pastýře
a patýřky
(A brass clock decorated with a motif
of a shepherd and shepherdess)
Německo, 2. polovina 19. století, neorokokový styl,
plasticky zdobeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

180
Dvouřadý náramek s českými granáty
(A double row bracelet with Czech garnets)
Čechy,Turnov, polovina 19. století, fasováno v tombaku,
kameny podložené zlatem pro vyšší lesk a rudější barvu,
skupinové fasování, hmotnost 14,4 g, průměr 6 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

174

175
Granátový náhrdelník s masivním řetízkem
(A garnet necklace with massive chain)
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty skupinově
fasované do lůžek v tombaku, atypický řetízek
z tombaku, celková hmotnost 16,30 g,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK
176
Zlatý prsten bohatě plasticky zdobený se safírem
(A golden ring plastically richly decorated
with sapphire)
Československo, 20.-30. léta 20. století, neobarokní styl,
osazen obdélníkový modrý korund,Au 585/1000, celková
hmotnost 6,72 g, původní československý punc,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 7 500 CZK

176

184

180
181
Náušnice ve tvaru uzlu s fialovými kameny
(Knot-shaped earrings with violet stones)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
biedermeierovský styl, zlacené stříbro,
osazeny dva ametysty,Ag 800/1000,
hmotnost 3,1 g
vyvolávací cena: 2 200 CZK (88 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK
182
Visací náušnice s rubíny
(A pendant earrings with rubies)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, osazeny dva
syntetické rubíny (korundy) kapkovitého tvaru, fasetově
broušené,Au 585/1000, celková hmotnost 3,49 g,
vyvolávací cena: 4 800 CZK (192 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

177
Jehlice do kravaty s červeným kamenem ve tvaru
ovoce (A tie pin with red fruit-shaped stone)
Čechy, přelom 19. a 20. století, osazen almadin,
fasování ukončeno stopkou,Au 190/1000,
celková hmotnost 1,10 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

177

182

185
Náramek zdobený černým emailem a perličkami
(A bracelet decorated with black enamel
and pearls) Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
na černém emailu stříbrný dekor vinné révy, hrozny
v podobě perliček, kloubový pant, Ag 750/1000,
hmotnost 26,4 g,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

185

186
Zlatý prsten s jedním diamantem
(A gold ring with one diamond)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, žluté zlato,
diamant fasován ve stříbře, atypické osazení ve tvaru
hvězdy, briliant 0,22 ct, Au 750/1000,
celková hmotnost 2,42 g
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

186

17
187
Zlatá mince Krugerrand
(A golden coin Krugerrand)
Jihoafrická republika, 1978, líc portrét státníka,
rub gazela, Au 917/1000, hmotnost 33,93 g,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 400 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

193
Prsten ze žlutého zlata s jedním diamantem
(A smooth yellow gold ring with one diamond)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
diamant 0,07 ct,Au 580/1000, celková hmotnost 2,72 g,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
194
Zlatý prsten s jedním briliantem
a dvěma safíry
(A gold ring with one brilliant and two saphires)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
žluté zlato, hladký povrch, diamant 0,08 ct,
Au 580/1000, hmotnost 4,,45 g,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

199
Zlaté náušnice s čtvercovými ověsy zdobené
diamanty (Gold earrings with square pendants
decorated with diamonds)
Rusko, přelom 19. a 20. století, žluté zlato, ruský uzávěr,
diamanty celkem 0,2 ct,Au 730/1000, celková hmotnost
3,25 g, osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 8 500 CZK (340 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK

187
188
Zlatý přívěšek ve tvaru květu s červenými kameny
(A golden pendant in shape of flower with red
stones)
Čechy, 2 polovina 20. století, osazeny almadiny
granátovou technikou,Au 585/1000, hmotnost 1,41 g,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK
189
Zlatý přívěšek ve tvaru fotbalového míče
(A golden pendant in the shape of football ball)
Itálie, 2 polovina 20. století, plasticky zdobeno,
Au 585/1000, hmotnost 0,75 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

199

193

194

195
Stříbrná brož s achátem
(A silver brooch with agate)
Německo, polovina 20. století, oválný mnohovrstevnatý
achát, atypické fasování po stranách zdobené květy,
Ag 800/1000, celková hmotnost 9,80 g,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 1 800 až 2 200 CZK

200
Stříbrný prsten bohatě zdobený se zeleným
kamenem
(A silver ring richly decorated with green stone)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, neobarokní styl,
Ag 900/1000, hmotnost 5,85 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

200

188

189

190
Zlatý náhrdelník se zeleným kamenem, perličkami
a šedo modrým kamenem
(A gold necklace with green stone, pearls
and gray-blue stone)
Itálie, 2. polovina 20. století, značka výrobce, osazen
zelený chrysopras broušený do tvaru květu a sokolí oko,
Au 750/1000, hmotnost 4,78 g,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK
191
Zlatý prsten s bílým kamenem lemovaným malými
modrými safíry
(A gold ring with white stone lined with small blue
sapphires)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, centrální leukosafír
lemovaný safíry,Au 585/1000, hmotnost 2,03 g,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK
192
Jehlice do kravaty zdobená tyrkysy
(A tie pin decorated with turquoises)
Německo, přelom 19. a 20. století, hlavice jehlice ve tvaru
lístku, dlážděno drobnými tyrkysy a perličkami,
Ag 835/1000, 925/1000, celková hmotnost 1,60 g,
vyvolávací cena: 550 CZK (22 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

192

195
196
Zlaté náušnice s korálem
(Gold earrings with coral)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, náušnice kruhový tvar,
uprostřed osazen korál broušený do čočky, Au 585/1000,
celková hmotnost 4,30,
vyvolávací cena: 5 800 CZK (232 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

201
Stříbrný zlacený medailon zdobený tyrkysy
a perličkami
(A silver gilded medallion decorated
with turquoise and pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, oválný tvar,
brož a závěs, vzadu otevírací schránka zakrytá sklem,
plasticky zdobeno, jedna perlička chybí, Ag 800/1000,
celková hmotnost 6,45 g,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

196
197
Zlaté náušnice se safíry a perličkami
(Gold earrings with sapphires and pearls)
Rusko, 2. polovina 19. století, centrální safír,
okolo drobné perličky, Au 585/1000,
celková hmotnost 3,45 g,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (300 EUR)
odhad: 9 000 až 11 000 CZK
198
Zlaté náušnice se safíry a perličkami
(Gold earrings with sapphires and pearls)
Rusko, 2. polovina 19. století, náušnice ve tvaru lístů,
ametysty jako květy, atypický brus vykládáný zlatem,
Au 750/1000, celková hmotnost 4,11 g,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

201

202
Zlatá cigártaška s rubínem v uzávěru
(A gold cigarette case with ruby in closure)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, puncováno
RU puncem, značeno inicálami JP,Au 580/1000,
celková hmotnost 115,35 g,
vyvolávací cena: 90 000 CZK (3 600 EUR)
odhad: 100 000 až 120 00 CZK

18
203
Diamantové náušnice v tvaru květu
(Diamond earrings in the shape of a flower)
Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, diamanty celkam
0,64 ct,Au 520/1000, celkem 4,10 g, diamanty fasovány
v Ag, osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (880 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

203

204
Stříbrný hodinkový šatlén složený
z řetízků a článků
(A silver watch chain of small chains and links)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
články zdobené kartuší a rytinami květin,
Ag 750/1000, celková hmotnost 58,05 g,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

207
Zlatý přívěšek s andělíčkem
(A golden pendant with cherub)
Čechy, 1. polovina 20. století, plasticky zdobeno,
Au 585/1000, hmotnost 0,68 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

213
Zlatý náramek s onyxy
(A gold bracelet with onyx)
Německo, 2. polovina 19. století, bohatě ryto
historizujícími ornamety, v každém článku osazen onyx,
Au 585/1000, hmotnost 31,05 g,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1 800 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
214
Velký stříbrný závěs se zeleným kamenem
na řetízku
(A big silver pendant with green stone on a chain)
Ćechy, počátek 20. století, secesní styl, návrh Franta Anýž
– okruh, plasticky zdobeno květy, osazen chrysopras,
mírně poškozeno,Ag 800/1000, celková hmotnost 25,2 g,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 6 500 až 8 000 CZK

208

207

208
Zlatý přívěšek ve tvaru tenisové rakety
(A golden pendant in the shape of a tennis racket)
Čechy, 2. polovina 20. století, plasticky zdobeno,
Au 585/1000, hmotnost 0,88 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 900 až 1100 CZK
209
Zlatý prsten s diamantem zdobený rytím
(A gold ring with diamond decorated
with engraving)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
ryté ornamenty a hvězdičky, diamant 0,08 ct,
Au 580/1000, celková hmotnost 2,86 g,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 500 až 5 500 CZK
210
Prsten s českými granáty a oválným jantarem
(A ring with Czech garnets and oval amber)
Čechy, 2. polovina 20. století, centrální jantar kolem něho
dvě řady granátů, zlacené stříbro, Ag 900/1000,
celková hmotnost 7,42 g,
vyvolávací cena: 1 600 CZK (64 EUR)
odhad: 2 200 až 2 500 CZK

215
Zlatý náhrdelník s ametysty a perličkami
(A gold necklace with amethyst and pearls)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. století, secesní styl,
osazeny dva ametysty, dlážděno říčními perličkami,
Au 585/1000, 333/1000, celková hmotnost 5,45 g,
osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 9 900 CZK (396 EUR)
odhad: 12 500 až 16 000 CZK
216
Prsten z bílého zlata obdélníkového
tvaru dlážděný diamanty
(A ring of white gold rectangular shape
paved with diamonds)
západní Evropa, 2. polovina 20. století,
diamanty celkem asi 1,1 ct, Au 585/1000, 3,60 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
217
Zlatý prsten s úzkým obdélníkovým rubínem
(A gold ring with narrow rectangular ruby)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
Au 585/1000, celková hmotnost 2,85 g,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (720 EUR)
odhad: 3 000 až 3 500 CZK

204
205
Jehlice do kravaty s červeným kamenem
ve tvaru kapky
(A tie pin with red stone in the shape of drop)
Čechy, 2. polovina 19. století, české granáty,
Ag 800/1000, Au 200/1000, celková hmotnost 1,35 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

209

205
206
Kulatá brož v barvě červeného korálu
(A round brooch in color of red coral)
Čechy, 20.-30 léta 20. století, styl art deco, celuloid,
plasticky zdobeno květinovým dekorem,
osazeny imitace diamatů, průměr 4,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

210

211
Zlatá jehlice do kravaty se zeleným kamenem
ve tvaru trojúhelníku
(A gold tie-pin with green triangle-shaped stone)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, hlavice
plasticky zdobená dubovými listy,Au 580/1000,
celková hmotnost 2,55 g,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

216

217

218
Brož motýl zdobená českými granáty
(A brooch butterfly decorated with Czech garnets)
Čechy, přelom 19. a 20. století, tombak, bohatě dlážděno
granáty, šířka 4 cm,
vyvolávací cena: 4 200 CZK (168 EUR)
odhad: 4 500 až 5 500 CZK
219
Zlatý prsten s červeným kamenem
a dvěma perličkami
(A gold ring with red stone and two pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
osazen almadin a říční perličky, zdobeno rytím,
Au 580/1000, celková hmotnost 3,35 g,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

211

206

212
Zlatý prsten se zeleným kamenem a dvěma
perličkami
(A gold ring with green stone and two pearls)
Itálie, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno, ryto,
Au 585/1000, 500/1000, 380/1000, celková hmotnost
4,95 g, osvědčení Puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

212

19
220
Kapesní hodinky Omega
(A pocket watch Omega)
Švýcarsko, 1. třetina 20. století, dvouplášťové hodinky
z obecného kovu, bílý číselník s arabskými číslicemi
a vteřinovkou, číselník mírně poškozen, funkční stav,
průměr 4,5 cm,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (96 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

227
Stříbrný křížek zdobený červeným mořským
korálem
(A silver cross decorated with red sea coral)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
Ag 800/1000, celková hmotnost 2,45 g,
vyvolávací cena: 750 CZK (30 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

230
Červené víno v lahvi magnum Basquet des Papes
(Red wine in a magnum bottle Basquet des Papes)
Francie, Chateauneuf du Pape, 2015, dobrý ročník,
přední producent v oblasti, 15% alkoholu,
láhev magnum 1,5 litru, originální válcová krabice,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

221
Stříbrný páv
(A silver peacock)
Itálie, 1. polovina 20. století, výška 5,5 cm,
Ag 800/1000, hmotnost 46,5 g,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (88 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

226

220

221

222
Souprava z českých granátů a perliček:
náramek, náhrdelník, náušnice, brož
(A set of Czech garnets and small pearls:
bracelet, necklace, earrings, brooch)
Čechy, 60. léta 19. století, neorokokový styl, tombak,
stříbro, české granáty, almadiny,
celková hmotnost 43,2 g, uloženo v původní etui,
vyvolávací cena: 80 000 CZK (3 200 EUR)
odhad: 90 000 až 110 000 CZK
223
Stříbrná brož a náušnice ve tvaru listů
(A silver brooch and earrings in the shape
of leaves)
Dánsko, 2. polovina 20. století, značeno Semax, zdobeno
emaily, sterlingové stříbro, Ag 925/1000, celková
hmotnost 18,55 g,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

223

227

230

231

228
Československá stříbrná deseti koruna Masaryk
z roku 1928
(Czechoslovakia silver ten crowns Masaryk from
the year 1928)
Československo, 1928, líc hlava prezidenta Masaryka, rub
československý státní znak, autor mince Otakar Španiel,
Ag 700/1000, 10,0 g,
vyvolávací cena: 120 CZK (5 EUR)
odhad: 160 až 200 CZK

231
Červené víno v lahvi magnum Domaine Durieue
(Red wine in a magnum bottle Domaine Durieue)
Francie, Chateauneuf du Pape, 2015, dobrý ročník,
přední producent v oblasti, 15% alkoholu,
láhev magnum 1,5 litru,
vyvolávací cena: 1 700 CZK (68 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

228

233
Červené víno v lahvi Domaine Moulin-Tacussel
(Red wine in a bottle du Pére Caboche na Moulin
Tacussel)
Francie, Chateauneuf du Pape, 2015, dobrý ročník, menši
kvalitní producent v oblasti, 14% alkoholu,
láhev 0,75 litru,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK

229
Rakouský stříbrný zlatník František Josef I.
(Austrian silver guilder Franz Joseph I)
Rakousko, 1879, líc hlava císaře, rub rakouská orlice,
Ag 900/1000, hmotnost 12,35 g,
vyvolávací cena: 220 CZK (9 EUR)
odhad: 300 až 360 CZK

232
Červené víno v lahvi Domaine du Pére Caboche
(Red wine in a bottle Domaine du Pére Caboche)
Francie, Chateauneuf du Pape, 2016, přední producent
v oblasti, stříbrná medaile z Paříže 2018, 15% alkoholu,
láhev 0,75 litru,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 700 až 900 CZK

225

224
Stříbrný šnek
(A silver snail)
Itálie, 1. polovina 20. století, délka 7 cm,
Ag 800/1000, hmotnost 54,4 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
225
Stříbrný prsten s černým onyxem a markazity
(A silver ring with black onyx and marcasites)
pravděpodobně Itálie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
dlážděno drobnými markazity, Ag 925/1000, hmotnost
3,05 g btto, přepuncováno českým puncem,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 000 až 1 200 CZK
226
Stříbrný prsten s tyrkysem plasticky zdobený
vegetativním dekorem
(A silver ring with turquoise decorated
with plant decoration)
pravděpodobně Itálie, 20.-30. léta 20. století, neobarokní
styl, Ag 925/1000, hmotnost 5,60 g, přepuncováno
českým puncem,
vyvolávací cena: 990 CZK (40 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

232

229

V. ARCHIVNÍ
VÍNA, VÍNA
ZE SKLEPŮ
PRODUCENTŮ
(VINTAGE WINES,
WINES FROM
PRODUCERS‘
CELLARS)

233

234
Originální dřevěná krabice s nápisem
Chateauneuf-du-Pape Francie,
Chateauneuf du Pape,
21. století, krabice na 6 lahví 0,75 litru,
vyvolávací cena: 260 CZK (11 EUR)
odhad: 320 až 400 CZK

234

20

PLATEBNÍ
PAUZA
(PAYMENT BREAK)

238
Dürer, Albrecht (1471-1528)
Apokalypsa podle svatého Jana
(Saint John‘s Apcalypse)
dřevořezy na papíře 15 kusů, všechny 48x32 cm,
rámováno pod sklem, zhotoveno pode Dürerových
originálů z roku 1498 v roce 1970 v Mnichově,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (300 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

DRUHÉ KOLO
(SECOND SESSION)

VI.
GRAFIKA,
FOTOGRAFIE
A KRESBY
(PRINTS,
PHOTOGRAPHS
AND DRAWINGS)
235
Konůpek, Jan (1883-1950)
Dívka ohrožená prasaty
(A female threatened with pigs)
lept na papíře, 12x9 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: 1 100 CZK (44 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

235

238a

242
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Pohled na Hradčany z Karlova mostu
(A view of the Prague Castle from the Charles
Bridge)
barevný dřevořez na papíře, 35x46 cm, rámováno
pod sklem v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
vlevo dole 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: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

238b

239
Homann, Johann Baptist (1664-1724)
Mapa okolí Olomouce
(A map of the surroundings of Olomouc)
mědirytina na papíře, částečně kolorováno akvarelem,
51x58 cm, rámováno pod sklem, vlevo nahoře kartuš
s výjevem lovu na medvěda, dole nápis:
„Circuli Olomucensis Pars Borealis“,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000

242

240
Müller, Johann Christoph (1673-1721)
Mapa Čech
(A map of Bohemia)
kolorovaná mědirytina, 41x55 cm, rámováno pod sklem,
vpravo nahoře český lev, vlevo dole kartuš s postavami,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK
241
Richter, J. (XIX.)
Pohled na městečko Buštěhrad
(A view of the small town Buštěhrad near Prague)
ocelorytina na papíře, 12,5x17,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v němčině, podle předlohy
J. Malocha, datováno 1846,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

241

243
Fesca, A. (XIX.)
Zřícenina hradu Jenštejn u Prahy
(A ruins of castle Jenstein near Prague)
ocelorytina na papíře, 18x12 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v češtině a němčině, podle předlohy
Wilhelma Kandlera, polovina 19. století, vydal Kober
a Markgraf v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

236

236
Anonym
Pohled na město Cheb (Eger)
(A view of the town Cheb (Eger)
kolorovaná mědirytina, 26x37 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno nahoře a vpravo dole,, z knihy
Daniela Meyera Reichsstadt z roku 1698,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
237
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét Michelangela
(A portrait of Michelangelo)
litografie na papíře, 19x13 cm, adjustováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
značeno vlevo dole na desce iniciálami,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

237

243

21
244
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka ležící na boku
(A nude female laying on side)
černobílá fotografie z originální desky, 23x31 cm,
rámováno pod sklem, značeno tlačenou značkou vpravo
dole, autor měl společný ateliér s Františkem Drtikolem,
často fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

247
Anonym (XIX.)
Hrdinský čin Ondřeje Baumkirchera
v Novém městě za Vídní
(The heroic act of Andreas Baumkircher
in the New Town behind Vienna)
litografie na papíře, 24x17 cm, rámováno pod sklem,
popis okolo, rakouský malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 800 až 1 000 CZK

244
245
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící v kruhu
(A naked female sitting in a circle)
černobílá fotografie z originální desky, 22x26 cm,
rámováno pod sklem, značeno vzadu, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

251
Bürger, Robert (XIX.)
Nový řetězový most v Poděbradech
(New chain bridge in Poděbrady)
litografie na papíře, 16x23 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole na desce, kolem poloviny 19. století
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

251

247

248
Vaic, Josef (1884-1961)
Pohled na Hradčany s Mosteckou věží
(A view of the Prague Castle with the Charles
Bridge tower)
barevený lept na papíře, 31x23 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl malíř a grafik,
studoval v Paříži,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

245

246
Větrovský, Josef (1897-1944)
Klečící nahá dívka
(A kneeling naked female)
černobílá fotografie z originální desky, 24x21 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, značeno
vpravo dole tlačenou značkou, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

248

249
Anderle, Jiří *1936
Abstrakce
(Abstraction)
ocelorytina, 13,5x5 cm, rámováno pod sklem, signováno
dole, vzadu P.F. 1969, Anderle je světově uznávaný grafik,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

246

250
Hluboš, Josef (XIX.-XX.)
Pohled na Hradčany z Karlova mostu v zimě
(A view of the Prague Castle from the Charles
Bridge in winter)
černo bílý lept na papíře, 23x29 cm,
rámováno pod sklem, signováno, značeno vpravo dole
na desce, datováno 1925, autor byl grafik,
zobrazoval pražské motivy,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 400 až 1 800 CZK

249

250

22
252
Richter, J. (XIX.)
Hrad Kámen v Jižních Čechách
(Castle Kámen in South Bohemia)
ocelorytina na papíře, 12,5x18,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v němčině, podle předlohy F.A.
Hebera, datováno 1847, vydal C.W. Medau v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

255
Müller, Johann Christoph (1673-1721)
Mapa okolí Opavy
(A map of surroundings of Opava)
kolorovaná mědirytina, 49x56 cm, rámováno
pod sklem, dole nápis: „Circuli Preroviens Pars Borealis“,
vpravo nahoře kartuš s postavami a zvířaty,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK
256
Homann, Johann Baptist (1664-1724)
Mapa Švýcarska
(A map of Switzerland)
mědirytina na papíře, částečně kolorováno akvarelem,
48x56 cm, rámováno pod sklem, vlevo nahoře kartuš
s popisem, vlevo dole výjevy ze života Švýcarů, autor byl
vydavatelem, působil v Norimberku,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000

252
253
Poppel, Johann (1807-1882)
Kostel svatého Mořice v Olomouci
(Church of St. Mauritius in Olomouc)
ocelorytina na papíře, 11x14 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
Poppel studoval rytectví v Norimberku, studijní pobyt
v Londýně, zobrazoval především německá a česká
města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii v Praze,
datováno 1840, vydal G.G. Lange v Darmstadtu,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

257
Švabinský, Max (1873-1962)
Portrét Jana Nerudy
(A portrait of Jan Neruda)
litografie na papíře, 26x19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno tužkou dole uprostřed, značeno
vpravo dole na desce, autor studoval na AVU u profesora
Pirnera, později byl sám profesorem na AVU, malíř
figuralista, ilustrátor, grafik, přispěl k rozvoji české grafiky,
celý život byl na uměleckém výsluní,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

260
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Karlovy Vary od Mariánské kaple
(A view of Karlovy Vary from the Marian Chapel)
ocelorytina na papíře, 15x11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, vydáno v Norimberku
v 1. polovině 19. století, 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 (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

260
261
Anonym (XX.)
Portrét císaře Františka Josefa I.
(A portrait of emperor Franz Joseph I)
barevná litografie na papíře, ovál 48x37 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, rakouský císaře v pokročilém
věku po roce 1908, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

253
254
Willmann, E. (XIX.)
Pohled na město Tábor
(A view of the town Tábor)
ocelorytina na papíře, 11x16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, vydal G.G. Lange v Darmstadtu,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

254

257

261

258
Homann, Johann Baptist (1664-1724)
Mapa části Německa
(A map of part of Germany)
mědirytina na papíře, částečně kolorováno
akvarelem, 55x48 cm, rámováno pod sklem,
vlevo dole kartuš s popisem, rytinu provedl
Lothario Francisco, Homann byl vydavatelem,
působil v Norimberku,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000
259
Jiřincová, Ludmila (1912-1994)
Kytice lučních květiny
(A bouquet of meadow flowers)
litografie, 33x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1943,
popis vlevo dole, atorka studovala na AVU
u profesora T.F. Šimona, jedna z nejznámnějších
českých grafiček,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

259

23

30

8

32

29a

28

22

394

398

399

400

24

48

55

44

59

61

84

54

50

60

56

71

75

82

43

52

25

190

65

191

169

222

218

214

171

197

198

181

78

73

179

70

219

64

212

26

202

122

139

166

88

141

151

124

92

137

134

138

147

148

94

98

127

89

129

118

27

312 / Alfred Verwee

357 / Karel Javůrek

387 / Karl Kaufmann

371 / František Pulec

336 / Anonym

374 / Anonym

347 / Anonym

348 / Anonym

343 / J. Glück
352 / Anonym

381 / Anonym

310 / Anonym

329 / Anonym

344 / Anonym

345 / Anonym

350 / Anonym

356 / Anonym

362 / ?

391 / Anonym

28

388 / Julia Sábová

364 / Jaroslav Panuška

317 / Emanuel Hosperger

333 Josef Procházka

393 / Jan Trampota

319 / Karel Toman

378 / Vilém Kafka

334 Josef Procházka

383 / Otakar Hůrka

320 / Josef Dostalík

323 / Jan Brabec

313 / František Toman

384 / Anonym

240 / Johann Christoph Müller

29

311 / Gustav Macoun

361 / František Procházka

376 / Zdeněk Glückselig

314 / Jaroslav Homolka

326 / R. Václavík

327 / R. Václavík

316 / E. Bakla

325 / R. Václavík

339 / R. Peithner

337 / J.V. Barnet

370 / Josef Augustin Ekart

330 / J. Bor

256 / Johann B. Homann

341 / Jaroslav Jareš

239 / Johann B. Homann

332 / František X. Diblík

263 / Vincenc Beneš

255 / Johann Ch. Müller

258 / Johann B. Homann

30

360 / Hynek Klouda

353 / Josef Jíra

358 / Hynek Klouda
342 / Miloš Kurovský

390 / A. Rössler

324 / Miloš Kurovský

328 / Josef Wenig

349 / Antonín Kybal

288 / Josef Váchal

355 / Luisa Černovická

372 / Anonym

272 / Jan Trampota

359 / Oldřich Cihelka

306 / Jiří Mandel mladší

315 / Vladimír Renčín

31
262
Větrovský, Josef (1897-1944)
Dívka ležící na schodech s kruhy a tyčí
(A female laying on stars with circles and a pole)
černobílá fotografie z originální desky, 18x22,5 cm,
rámováno pod sklem, popis vzadu, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často fotografoval
erotické náměty,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

267
Poppel, Johann (1807-1882)
Chrám svatého Víta na Pražském hradě
( St. Vitus Cathedral in Prague Castle)
ocelorytina na papíře, 15x11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, Poppel studoval rytectví
v Norimberku, studijní pobyt v Londýně, zobrazoval
především německá a česká města, jeho grafiky jsou
i v Národní galerii v Praze, datováno 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

269
Poppel, Johann (1807-1882)
Náměstí s radnicí v Olomouci
(Square with Town Hall in Olomouc)
ocelorytina na papíře, 11,5x14,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v němčině, podle předlohy
Carla Würbse, Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii
v Praze, datován 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

262
263
Beneš, Vincenc (1883-1979)
Pohled na pražský Belvedér z parku
(A view of Prague Belveder from the park)
barevná litografie na papíře, 36x47 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
značeno vpravo dole na desce, pořadí 127/500,
významný krajinář ovlivněný francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
264
Arldt, C.W.(XIX.)
Pohled na řetězový most císaře Františka I. v Praze
(A view of chain bridge of imperator Franz I
in Prague)
litografie na papíře, 16x23,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole, datováno 1845, most vedl v místě
dnešního mostu Legií, spojoval Národní třídu přes
Střelecký ostrov s Malou Stranou,
vyvolávací cena: 1 000 CZK (40 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

269

267
268
Höfer, E. (XIX.)
Radnice a náměstí v Litoměřicích
(Town hall and square in Litoměřice)
ocelorytina na papíře, 16,5x12 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

268

264
265
Bürger, Robert (XIX.)
Pohled na Hradčany s Karlovým mostem v Praze
(A view of Hradčany with Charles Bridge
in Prague)
litografie na papíře, 16,5x24 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole, datováno 1845,
vyvolávací cena: 1 000 CZK (40 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK
266
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Pražský hrad od Jeleního příkopu
(A view of Prague Castle from Jelení příkop)
ocelorytina na papíře, 11x14 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, Poppel studoval rytectví
v Norimberku, studijní pobyt v Londýně, zobrazoval
především německá a česká města, jeho grafiky jsou
i v Národní galerii v Praze, datováno 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

265

266

270
Höfer, E. (XIX.)
Metropolitní kostel v Olomouci
(Metropolitan Church in Olomouc)
ocelorytina na papíře, 11x15 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

270

32
271
Fesca, A. (XIX.)
Stará Pražská brána ve Slaném
(Old Prague gate in city Slaný)
ocelorytina na papíře, 13,5x16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v češtině a němčině, podle předlohy
Wilhelma Kandlera, polovina 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

271

276
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Pražský hrad z Hradčanského náměstí
(A view of Prague Castle from Hradčanské square)
ocelorytina na papíře, 9x16,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy L. Langa, vydal
G. G. Lange v Darmstadtu, 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 (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

276

272
Trampota, Jan (1889-1942)
Rybářské loďky na mořském břehu
(Fishing boats on the sea shore)
barevná litografie na papíře, 35x44 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, vlevo dole popis: S.V.U.
Mánes svým členům na rok 1932, mírně poškozeno,
autor pobýval v roce 1931 v Normadii,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

277
Fesca, A. (XIX.)
Žatecká brána v Lounech
(A Žatec Gate in town Louny)
ocelorytina na papíře, 18,5x13,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v češtině a němčině, podle
předlohy Wilhelma Kandlera, datováno 1839,
vydal Kober a Markgraf v Praze,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

273
Thümling, L. (XIX.)
Pohled na park Stromovka v Praze
(A view of the park Stromovka in Prague)
ocelorytina na papíře, 11x16,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse
datováno 1840, vydáno v Darmstadtu Georgem Langem,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

278
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Prahu z Petřína
(A view of Prague from Petřín hill)
ocelorytina na papíře, 9,5x18,5 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole v němčině, podle předlohy L. Langa,
vydal G. G. Lange v Darmstadtu, 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: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

275
Rybička, J. (XIX.)
Zřícenina hradu Okoř u Prahy
(A ruins of castle Okoř near Prague)
ocelorytina na papíře, 14x17,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v češtině, podle předlohy
Wilhelma Kandlera, polovina 19. století, vydal Kober
a Markgraf v Praze,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

279

277

273

274
Poppel, Johann (1807-1882)
Valdštejnský palác v Praze
(Waldstein palace in Prague)
ocelorytina na papíře, 9,5x16,5 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole v němčině, podle předlohy Ludwiga
Langeho, 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 (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

279
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Černínský palác na Hradčanech
(A view of Czernin palace in Hradčany in Prague)
ocelorytina na papíře, 10x15,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy L. Langa, vydal
G. G. Lange v Darmstadtu, 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: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

274

275

280
Fark (XIX.)
Zřícenina hradu Libštejn u Rokycan
(Ruins of the castle Liebstein near town Rokycany)
ocelorytina na papíře, 13x19 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, vydal C.W. Medau v Praze,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

280

33
281
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na Schwarzenberský palác na Hradčanech
(A view of Schwarzenberg palace in Hradčany
in Prague)
ocelorytina na papíře, 10,5x13,5 cm, rámováno pod
sklem, značeno dole v němčině, podle předlohy L. Langa,
vydal G. G. Lange v Darmstadtu, 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: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

284
Poppel, Johann (1807-1882)
Kolonáda Neubrunnens v Karlových Varech
(Colonnade Neubrunnens in Carlsbad)
ocelorytina na papíře, 11x15,5 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, Poppel studoval rytectví
v Norimberku, studijní pobyt v Londýně, zobrazoval
především německá a česká města, jeho grafiky jsou
i v Národní galerii v Praze, datován 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

287
Rohbock, L. (XIX.)
Skála Martinswand u Innsbrucku
v Rakousku
(The rock Martinswand near Innsbruk
in Austria)
kolorovaná ocelorytina na papíře, 14x12 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole v němčině,
podle předlohy L. Langa, vydal G. G. Lange
v Darmstadtu, datováno 1840,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

284
281

282
Anonym
Kostel svatého Tomáše a Zemský dům v Brně
(Church of St. Thomas and Land House in Brno)
ocelorytina na papíře, 11,5x14,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v němčině, německý rytec
1. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

285
Anonym
Pohled na hrad Špilberk v Brně
(A view of the castle Spielberg in Brno)
ocelorytina na papíře, 10x15 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, vydal bibliografický insitut
v Hildburghausenu, datováno 1840, německý rytec
19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

287
288
Váchal, Josef (1884-1969)
Čtoucí muž rušený strašidly
(A reading man disturbed by ghosts)
barvený dřevořez na papíře, 14x11 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, značeno na desce vlevo dole
iniciálami, datováno 1947, vpravo nahoře popis
„Ex Libris Hubert Hakl“,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

282
283
Thümling, L. (1807-1882)
Pohled na náměstí v Táboře
(A view of the square in Tábor)
ocelorytina na papíře, 11x16 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
Poppel studoval rytectví v Norimberku, studijní pobyt
v Londýně, zobrazoval především německá a česká
města, jeho grafiky jsou i v Národní galerii v Praze,
datován 1840,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

285
286
Anonym
Význačná místa v Karlových Varech
(The important places in Carlsbad)
kolorovaná ocelorytina na papíře, 14x19 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v němčině, vydavatelství A.H.
Payne, Drážďany a Lipsko, německý rytec 19. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

289
Le Mire, Noël (1724-1801)
Přístav v Bruggách
(Port in Brugges)
mědirytina, 45x58 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: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

289

283

286

290
Queborne, Cryspin van den (1604-1652)
Šermířská škola tabule XXXI
(Fencing school table XXXI)
kolorovaná mědirytina, 52x71 cm, rámováno pod sklem,
značeno, vydáno v Holandsku 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

34
294
Bürger, Robert (XIX.)
Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích
(Chapel of the Epiphany in Smiřice)
litografie na papíře, 23x17 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole na desce, podle návrhu F.Weidera,
2. polovina 19. století
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

296
Obrovský, Jakub (1882-1949)
Květinářka
(A florist)
litografie, 42x26 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: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

290
291
Golle, J.
Šermířská škola tabule VII
(Fencing school table VII)
kolorovaná mědirytina, 52x71 cm, rámováno pod sklem,
značeno, vydáno v Holandsku 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK

294
291

292
Höfer, E. (XIX.)
Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně
(Cathedral of St. Peter and Paul in Brno)
ocelorytina na papíře, 15x11 cm, rámováno pod sklem,
značeno dole v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
datováno 1840, tisk Lange v Darmstadtu,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

295
Anonym
Plán opevnění Chlumce nad Cidlinou
(A plan of fortification of Chlumec on Cidlina)
mědirytina na papíře, 18x26 cm, rámováno pod sklem,
popis nahoře, datováno 1640,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

296
297
Hügel, H. (XIX.)
Pohled na hrad v Jindřichově Hradci
(A view of the castle in Jindřichův Hradec)
ocelorytina na papíře, 11x14 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole
v němčině „Neuhaus“,
podle předlohy Carla Würbse, kolem roku 1840,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 až 1400 CZK

295

297
298
Höfer, E. (XIX.)
Pohled na kostel a bránu ve Slaném
(A view of the church and town gate in Slaný)
ocelorytina na papíře, 10x14 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole
v němčině, podle předlohy Carla Würbse,
kolem roku 1840,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 100 až 1 400 CZK

292
293
Anonym
Sedící dívčí akt
(A sitting nude female)
litografie na papíře, 50x39 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno 1994
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

293

35
299
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na město Brno
(View of the city of Brno)
ocelorytina na papíře, 11x16,5 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole v němčině,
podle předlohy Carla Würbse,
Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval především
německá a česká města, jeho grafiky jsou
i v Národní galerii v Praze, datováno 1840,
vydal G.G. Lange v Darmstadtu,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

301
Poppel, Johann (1807-1882)
Pohled na městečko Mariánské Lázně
(A view of the town Mriánské Lázně)
ocelorytina na papíře, 9x15 cm, rámováno
pod sklem, značeno dole v němčině,
podle předlohy Carla Würbse, Poppel studoval
rytectví v Norimberku, studijní pobyt
v Londýně, zobrazoval především německá
a česká města, jeho grafiky jsou i v Národní
galerii v Praze, datováno 1840, vydal G.G. Lange
v Darmstadtu,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

304
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: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

304
299
300
Poppel, Johann (1807-1882)
Vřídla v Karových Varech
(Hot springs in Karlovy Vary)
ocelorytina na papíře, 10x15 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole v němčině,
podle předlohy Carla Würbse,
Poppel studoval rytectví v Norimberku,
studijní pobyt v Londýně, zobrazoval
především německá a česká města,
jeho grafiky jsou i v Národní galerii v Praze,
datováno 1840, vydal G.G. Lange v Darmstadtu,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 až 1 500 CZK

301
302
Anonym
Pohled na Vídeň s katedrálou svatého Štěpána
(View of Vienna with St. Stephen‘s Cathedral)
barevný lept na papíře, 21x16 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, značeno vlevo dole,
rakouský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (48 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

305
Konůpek, Jan (1883-1950)
Dva zbrojnoši
(Two men of arms)
lept na papíře, 12,5x9 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: 1 100 CZK (44 EUR)
odhad: 1 600 až 2 000 CZK

300

305
302

298

303
Votlučka, Karel (1896-1963)
Pohled na Hradčany z Karlova Mostu
(A view of the Prague Castle
from the Charles Bridge)
barevný lept, 29x32 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značno vpravo dole na desce, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU
u profesorů Nechleby a Švabinského,
byl vynikajícím grafikem,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 000 až 2 500 CZK

303

36

VII.
MALBA
(PAINTINGS)
306
Mandel, Jiří mladší *1923
Viadukt v Prokopském údolí v Praze
(The viaduct in Prokopské valley in Prague)
olej na plátně, 52x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor pocházel
ze známé malířské rodiny, studoval AVU
v Praze u profesora Obrovského,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

309
Gärtner, Fritz (1882-1958)
Dům se zahradou
(A house with garden)
olej na plátně, 39x60 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1902,
německý malíř narozený
v Ústí nad Labem (Aussig), studoval na akademii
v Mnichově, patří mezi sudetoněmecké malíře,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

314
Homolka, Jaroslav *1936
Pohled na chrám svatého Mikuláše na Malé Straně
(A view of St. Nicholas church
in Lesser Town in Prague)
olej na plátně, 99x69 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, autor byl především
krajinářem, narozen v Příbrami, malířství studoval
v Olomouci,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

307
Volf, Franta (1897-1983)
Pohled na vesničku z pole
(A view of a village from field)
olej na kartonu, 25x32 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole, vzadu razítko s popisem, autor se
malířství učil soukromě, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

307
308
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, 50x35 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: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

310
Anonym
Miniatura - šlechtična s fialovou mašlí ve vlasech
(Miniature - noblewoman with purple bow
in her hair)
kvaš na slonovině, průměr 6,5 cm,
rámováno pod sklem v dřevěném rámečku
s mosaznou obrubou, signováno vpravo dole nečitelně,
francouzský malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (128 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
311
Macoun, Gustav (1892-1934)
Zřícenina hradu Frýdštejn v Severních Čechách
(Ruins of the Castle Frýdštejn in North Bohemia)
olej na kartonu, 74x84 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor byl krajinářem
ovlivněným impresionismem,
žák A. Slavíčka a A. Kalvody,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1 000 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
312
Verwee, Alfred (1838-1895)
Krávy a koně v zámecké zahradě
(Cows and horses in castle garden)
olej na plátně 65x99 cm,
rámováno v masivním dekorativním rámu,
značeno na rámu, signováno vpravo dole,
autor byl krajinářem, v roce 1864 získal zlatou
medaily na pařížském Salonu,
ovlivněn malíři Barbizonské školy,
vyvolávací cena: 52 000 CZK (2 080 EUR)
odhad: 60 000 až 80 000 CZK
313
Toman, František (1886-1942)
Chalupy v zimě u potoka
(Cottages in the winter near a creek)
tempera na kartonu, 52x73 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
autor byl krajinářem, ovlivněný Mařákovci,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

308

309
315
Renčín, Vladimír (1941-2017)
Ve vinném sklípku
(At a wine cellar)
kresba tuží kolorovaná akvarelem,
53x36 cm, rámováno pod sklem, dole uprostřed
text vtipu: „Opatrně, každé ukápnuté filosofie
je škoda pane Sylane!“, autor byl vynikající ilustrátor
a tvůrce vtipů, jeho díla se mimo jiné
po několik desetiletí objevovala
v humoristickém časopisu Dikobraz,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK
316
Bakla, Emanuel (1878-1943)
Pohled na kostel sv. Mikuláše na Malé Straně
z Karmelitské ulice
(A view of the the church of St. Nicholas in the
Little Quarter form the Karmlelitská Street)
olej na plátně, 70x49 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vlevo dole, autor byl krajinářem,
rád zobrazhoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
317
Hosperger, Emanuel (1891-1984)
Moře se skálou a ostrůvkem
(A sea with rock and small island)
olej na plátně, 73x98 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor studoval na akademii v Mnichově,
maloval hlavně moře,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
318
Říhák, Jaroslav (XX.)
Chalupy mezi poli v zimě
(Cottages between fields in winter)
pastel na papíře, 40x54 cm, rámováno pod
sklem,signováno vpravo dole, datováno 1943,
český krajinář 1.poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

37
323
Brabec, Jan (XX.)
Dívka u potoka s krávami
(A girl by stream with cows)
akvarel na papíře, 32x48 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1925,
český malíř žánrových výjevů 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

318
319
Toman, Karel (1931-2000)
Stomy u rybníka
(Trees by the pond)
akvarel, 42x55 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na AVU
u profesorů Sychry a Pukla, byl krajinářem,
grafikem a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK
320
Dostalík, Josef (XX.)
Chalupa na jaře
(A cottage in spring)
olej na plátně, 45x54 cm, rámováno,
signováno, vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze, moravský krajinář
1.poloviny 20.století,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK
321
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Malou Stranu s kostelem svatého
Mikuláše
(A view of the Little Quarter in Prague
with the Church of St. Nicholas)
akvarel na papíře, 29x44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na vídeňské
akademii, byl především krajinářem, rád zobrazoval
Prahu,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (88 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

321

322
Holtenau, J.
Zátiší s bažantem, ovocem a květinami
(A still life with pheasant, fruit and flowers)
olej na plátně, 66x100 cm, signováno vlevo dole,
německý malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (260 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

322

324
Kurovský, Miloš *1924
Ležící nahá žena a červené strašidlo
(A laying naked female and red ghost)
pastel na papíře, 47x62 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: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
325
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Hradčany s Karlovým mostem
(A view of Prague Castle with Charles Bridge)
akvarel na papíře, 35x48 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na vídeňské
akademii, byl především krajinářem, rád zobrazoval
Prahu,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
326
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Čertovku v Praze
(A view of channel Čertovka in Prague)
akvarel na papíře, 40x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor studoval
na vídeňské akademii, byl především krajinářem,
rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (96 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK
327
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na Pražský hrad mezi dvorky
(A view of the Prague Castle between yards)
akvarel na papíře, 31x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na vídeňské
akademii, byl především krajinářem, rád zobrazoval
Prahu,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (56 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK
328
Wenig, Josef (1885-1939)
Kostýmy k filmu „Děvče z předměstí“
(Costumes to the film ´A female
from the outskirts´)
kolorovaná kresba tuží 29,5x43,5 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: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK
329
Anonym
Miniatura – holandský král Ludvík Bonaparte
(Miniature - Dutch King Louis Bonaparte)
kvaš na slonovině, ovál 7x6 cm, rámováno pod sklem,
francouzský malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
330
Bor, J.
Pohled na chrám svatého Mikuláše na Malé Straně
v zimě (A view of St. Nicholas church in Lesser
Town in winter)
akvarel na papíře, 22x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signován vpravo dole, český krajinář
přelomu 19. a 20. století, dobový obrázek ještě
s pomníkem maršála Radeckého,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 000 až 3 600 CZK

331
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Papežský palác v Avignonu
(Papal Palace in Avignon)
perokresba kolorovaná černým akvarelem
na papíře, 30x44 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
popis místa, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských salonech,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

331
332
Diblík, František Xaver (1887-1955)
Kostel u kláštera
(A church near the monastery)
akvarel na papíře, 52x33 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1914, autor studval
na AVU u profesora Vlaho Bukovace, za I. světové války
byl legionářem, navrhl vlajku čs. legií v Itálii,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (140 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK
333
Procházka, Josef (1909-1984)
Mořské pobřeží s vlnami v podvečer
(Sea shore with waves in the evening)
olej na plátně, 50x66 cm, rámomováno pod sklem
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole,
autor studoval na pražské AVU u profesora Nejedlého,
byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
334
Procházka, Josef (1909-1984)
Chalupy se stromy
(Cottages with trees)
olej na kartonu, 36x48 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
autor studoval na pražské AVU u profesora Nejedlého,
byl vynikajícím krajinářem,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
335
Kurovský, Miloš *1924
Močál se stromem a ptákem
(A swamp with tree and bird)
pastel na papíře, 31x50 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: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

335

38
336
Anonym
Ruský důstojník (Rusian officer)
olej na plátně, 67x57 cm, rámováno, ruský malíř
2. poloviny 19. století, kvalitní malba, restaurováno,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
337
Barnet, Josef Václav (1907-1990)
Barrandovské terasy od Vltavy s lodí
(Barrandov terraces trom the river Vltava
with boat)
akvarel na papíře, 27x32 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
338
Sábová, Julia (XX.)
Plachetnice u rybářského městečka
(Sailing boats near a fishing town)
olej na kartonu, 25x34 cm, rámováno, slovenská malířka
poloviny 20. století, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

338
339
Peithner, Rudolf (1895-1966)
Havelský trh v Praze
(Havelský Market in Prague)
pastel na papíře, 32x44 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, český krajinář,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
340
Maran, S.G. *1886
Zátiší s vázou, pohárem a ovocem
(A still life with vase, cup and fruit)
olej na kartonu, 57x67 cm, signováno vpravo dole,
datováno 1921, mírně poškozeno, autor byl malíř
a grafik, rád zobrazoval starou Prahu,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

342
Kurovský, Miloš *1924
Nahá dívka a chlípné tváře
(A naked famale and lustful faces)
pastel na papíře, 64x42 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: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
343
Glück, J.
Holandské plachetnice na moři
(Dutch sailboats on a sea)
kvaš na papíře, 21x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
německý malíř přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 000 až 4 000 CZK
344
Anonym
Miniatura – dáma v klobouku s pštrosím pérem
(Miniature – a lady in hat with ostrich feather)
kvaš na slonovině, ovál 8x6 cm, rámováno pod sklem,
rakouský malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

340

350
Anonym
Park Stromovka v Praze s dámou a dítětem
(Park Stromovka in Prague with a lady and child)
olej na plátně, 73x95 cm, rámováno, mírně poškozeno,
český malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
351
Kuřil, Vlastimil *1893
Pole a louka s břízou
(Fields and meadow with birch)
olej na plátně, 54x64 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Bukovace, byl krajinářem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

345
Anonym
Miniatura – dáma se žlutou mašlí ve vlasech
(Miniature – a lady with yellow bow in her hair)
kvaš na slonovině, ovál 7x6 cm,
rámováno pod sklem,
rakouský malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
346
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Cesta mezi poli s kapličkou
(A path between fields with chapel)
olej na plátně, 64x91 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze, vystavovala na
francouzských salonech, ovlivněna francouzskou
modernou,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

351

352
Anonym
Ruská trojka u venice v zimě
(Russian sleigh threes near village in winter)
pastel na papíře, 43x32 cm, rámováno pod sklem, ruský
malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK
353
Jíra, Josef (1925-2009)
Nahá žena v orientálním paláci
(A naked woman at oriental palace)
olej na kartonu, 59x50 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1999, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Nejedlého a V. Rady,
byl figuralistou i krajinářem, vypracoval si osobitý
moderní styl,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 20 000 až 30 000 CZK

346

341
Jareš, Jaroslav (1886-1967)
Městský dvorek
(An urban backyard)
akvarel na papíře, 58x44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1900, Jareš studoval
na UMPRUM a na AVU v Praze, byl především krajinářem,
podílel se na vytvoření československé vlajky, od roku
1919 žil na Slovensku,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

349
Kybal, Antonín (1901-1971)
Dvě abstraktní římské postavy
(Two abstract Roman figures)
barevná tempera, 70x52 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1965, autor byl textilní
návrhář a výtvarník, proslavil se svými tapisériemi,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 až 15 000 CZK

347
Anonym
Dáma s dětskými hudebníky
(A lady with child musicians)
olej na plátně, 27x33 cm, rámováno, český malíř
2. poloviny 19. století, neobarokní styl,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 500 až 8 000 CZK
348
Anonym
Chlapec a dívka s koňmi
(A boy and a female with horses)
olej na plátně, 37x49 cm, rámováno,
rakouský romantický malíř 2. poloviny
19. století, restaurováno,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (180 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

354
Hluboš, Josef
Vesnička s cestou a loukami
(A village with a road and meadows)
olej na kartonu, 45x36 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1941, český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2 600 CZK (104 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

354

39
355
Černovická, Luisa *1903
Květiny v váze
(Flowers in vase)
olej na plátně, 70x88 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, malířka květinových zátiší,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
356
Anonym
Benátky
(Venice)
kvaš na papíře, 11x19 cm, rámováno pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami, H.O.C., datováno
1885, pravděpodobně italský malíř 2. poloviny 19.století,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (128 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

363
Mezerová –Winterová, Julie (1893-1980)
Pohled do lesa
(A view into forest)
olej na kartonu, 44x36 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,Autorka se
narodila v Úpici uTrutnova, studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na francouzských salonech,
proslavila se hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

357
Javůrek, Karel (1815-1909)
Portrét mušketýra
(A portrait of a musketeer)
olej na plátně, 89x68 cm, rámováno v dekorativním rámu,
Javůrek studoval na pražské akademii u profesorů Tkadlíka
a Rubena, byl malířem historických výjevů, zabýval se
studiem, dějin, kulturní historie a dobových kostýmů,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
358
Klouda, Hynek (1930-2010)
Sedící dívka s květinou
(A sitting female with a flower)
olej na plátně, 92x80 cm, adjustováno v blind rámu,
signováno vpravo dole, autor studoval na pražské AVU
u profesorů Nechleby, Rady a Holého, H. Klouda byl
především restaurátor specialista na nástěnou a gotickou
malbu, restauroval mimo jiné Reinerovu kopuli
u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn moderními směry
60. a 70. let 20.století,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
359
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Ženy a muž na poli
(Women and man on a field)
olej na kartonu, 34x53 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: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
360
Klouda, Hynek (1930-2010)
Rybář s prutem na loďce
(A fisherman with a fishing rod on a boat)
olej na plátně, 74x170 cm, adjustováno v blind rámu,
signováno vpravo dole, datováno 1965, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Nechleby, Rady a Holého,
H. Klouda byl především restaurátor specialista
na nástěnou a gotickou malbu, restauroval mimi jiné
Reinerovu kopuli u Křížovníků, jako malíř byl ovlivněn
moderními směry 60. a 70. let 20.století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
361
Procházka, František *1911
Pohled na Emauzský klášter v Praze
(View of the Emmaus Monastery in Prague)
kvaš na papíře, 33x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, pohled na klášter
před vybombardováním v roce 1945,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK
362
Miniatura - dívka s červenou mašlí ve vlasech
(Miniature - girl with red bow in her hair)
kvaš na slonovině, průměr 6 cm, rámováno pod sklem
v dřevěném rámečku s mosaznou obrubou, signováno
vpravo dole iniciálami J.P, francouzský malíř přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (128 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

367
Dörfler, K.
Jezdec na koni v lese
(A horse rider in forest)
tempera na kartonu, 25x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno, německý malíř 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

367
368
Jílek, Jan (1905-1982)
Pstruzi s rybářským prutem
(Trouts with a fishing rod)
olej na překližce, 38x68 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1960, malíř krajinář a figuralista,
rád zobrazoval zátiší s rybami,,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

363
364
Panuška, Jaroslav (1872-1958)
Vodní hladina s rákosím
(Water surface with reeds )
tempera na kartonu, 49x65 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
autor studoval na AVU u profesorů Pirnera
a Mařáka,Panuška byl především krajinářem,
ale rád zobrazoval romantická témata například
hrady nebo pohádkové bytosti,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2 600 EUR)
odhad: 65 000 až 80 000 CZK
365
Koníček, Oldřich (1886-1932)
Zátiší s buchtami
(A still life with cakes)
olej na kartonu, 36x46 cm, rámováno
v nepůvodní rámu, podloženo sololitem,
signováno vpravo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesora Ottenfelda,
studijní pobyt v Paříži ovlivněn francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

368
369
Anonym
Pták, motýl a květiny ve váze
(A bird, a butterfly and flowers in a vase)
olej na plátně, 33x28 cm, rámováno, český malíř poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 až 4 000 CZK

369

365
366
Andrle, Bedřich (1904-1967)
Chaloupka u cesty
(A cottage by a road)
olej na překližce, 45x46 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, český krajinář, studoval u A. Kalvody,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (112 EUR)
odhad: 4 000 až 5 000 CZK

366

40
370
Ekart, Josef Augustin *1879
Holandští rybáři u písečného břehu
(Dutch fishermen by the sandy shore)
tempera na kartonu, 34x48 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
autor studval na akademii ve Vídni a soukromě
u A. Slavíčka, byl krajinářem, rád zobrazoval moře
v Holandsku a Dalmácii,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

377
Anonym
Květiny v keramické váze
(Flowers in a ceramic vase)
olej na plátně, ovál 55x43 cm, rámováno v dekorativním
oválném rámu, signováno vpravo uprostřed, český malíř
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

380
Holeček, Jaroslav (1902-1957)
Chalupa na samotě
(A cottage in a remote area)
olej na kartonu, 49x63 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na UMPRUM v Praze, byl především
krajinářem,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 6 500 až 8 000 CZK

371
Pulec, František *1913
Sedící holandská dívka s jehlou a nití
(A sitting Dutch girl with needle and thread)
olej na plátně, 98x69 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, popis vpravo dole, autor studoval na AVU
u profesorů Nechleby a Švabinského, proslavil se
předvším kopiemi starých mistrů,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
372
Anonym
Pampelišky ve váze
(Dandelions in a vase)
olej na kartonu, 34x24 cm, rámováno, signováno vpravo
dole nečitelně, datováno 1985, český malíř poloviny
20. století
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 3 000 až 3 500 CZK
373
Klouda, Hynek (1930-2010)
Maják (Sea-mark)
olej na plátně, 37x68 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: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

373

380

377
378
Kafka, Vilém *1887
Pole se třemi stromy
(A field with three trees)
olej na plátně, 72x99 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 (600 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

376
Glückselig, Zdeněk (1883-1945)
Pohled na Pražský hrad z malostranské zahrady
(A view of the Prague Castle from the Little Quarter
garden)
olej na plátně, 72x99 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1941,
autor studoval na AVU u profesora Bukovace,
jeho díla se objevovala v časopise Zlatá Praha,
byl rovněž vynikajícím restaurátorem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

382
Anonym
Krávy s honákem
(Cows with cowboy)
olej na plátně, 76x99 cm, rámováno, Rakousko-Uhersko,
2. polovina 19. století, romantický styl, pravděpodobně
uherský malíř,
vyvolávací cena: 43 000 CZK (1 720 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

379
Anonym
Zátiší s broskvemi, rybízem a lahvemi
(A still life with peaches, currants and bottles)
olej na plátně, 73x98 cm, rámováno, signováno vpravo
dole nečitelně, francouzský malíř přelomu
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

374
Anonym
Dáma s chlapcem a kočkami
(A lady with a boy and cats)
olej na plátně, 58x42 cm, rámováno, rakouský malíř
2. poloviny 19. století, restaurováno, podlepeno,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
375
Anonym
Dámy v parku
(Ladies in a park)
olej na plátně, 48x58 cm, rámováno,
signováno vlevo dole nečitelně,
středoevropský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

381
Anonym
Holanďanky na pláži při sběru mořských plodů
(Dutch women on the beach while picking
seafood)
olej na plátně, 78x118 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole nečitelně, mírně
poškozeno, holandský malíř 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

382

383
Hůrka, Otakar (1889-1966)
Stromy u říčky
(Trees by a small river)
olej na plátně, 64x93 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor byl vynikajícím krajinářem, studoval
u A. Kalvody,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

379

375

384
Anonym
Cesta v lese
(A path in forest)
olej na kartonu, 41x51 cm, rámováno,
signováno vpravo dole nečitelně, datováno 1934,
český krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (120 EUR)
odhad: 3 500 až 4 500 CZK
385
Kamenický, Josef Jiří *1910
Myslivec
(An hunter)
olej na plátně, 30x35 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, vzadu popis: „Starý zálesák“, autor studova na AVU
v Praze, moravský malíř,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

41
386
Schmidt, A. (XIX.)
Macešky a motýl
(Pansies and a butterfly)
akvarel na papíře, 23x21 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, rakouský malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (80 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

391
Anonym
Portrét šlechtice v brýlích - miniatura
(A portrait of nobleman in glasses – miniature)
olej na kartonu, 14,4x11,6 cm,
rámováno v dřevěném vyřezávaném rámečku,
vzadu pečetť se šlechtickým erbem,
český malíř 2. poloviny 19. století,
restaurátorská zpráva z roku 2002,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

396
Gabriel, Karel (1884-1966)
Velká plaketa s milenci
(A big plaque with lovers)
bronz, 30x20 cm, značeno vpravo dole iniciálami G.K.,
vysoký reliéf, český sochař přelomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (72 EUR)
odhad: 2 400 až 3 000 CZK

392
Dejl, J.
Topoly u mokřadel
(Poplars at the wetlands)
olej na kartonu, 27x29 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
český malíř poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (100 EUR)
odhad: 3 000 až 4 000 CZK

396
397
Drahoňovský, Josef (1877-1938)
Dámy česající si vlasy
(Ladies combing their hair)
hnědě glazovaná keramika, výška 23 cm, signováno
ve hmotě, autor byl světznámým glyptikem a významným
sochařem, působil jako profesor na UMPRUM v Praze,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK

386
387
Kaufmann, Karl (1843-1905) (Laarsen, G.)
Pohled na norský fjord
(A view of Norwegian fjord)
olej na plátně, 68x100 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, rakouský krajinář, žák vídeňské akademie který
používal různé psedonymy podle toho kde maloval,
norské krajiny často signoval Laarsen,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
388
Mandel, Jura starší (1886-1971)
Pohled na vysočinu
(A view of highlands)
olej na plátně, 104x138 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1930, autor pocházel z Moravského
Slovácka, jeho strýcem byl malíř Cyril Mandel, studoval
u profesora Karla Liebschera a potom na AVU ve Vídni,
za I. světové války byl ruským legionářem, autor byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
389
Kořínek, Václav *1912
Portrét dívek v kroji
(A portrait of girls in traditional costume)
kvaš na papíře, rozměr 27x37 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno 1952,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
390
Rössler, A. (XX.)
Zátiší s lučními květinami ve vázách
(A still life with meadow flowers in vases)
olej na plátně, 74x92 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

389

392
393
Trampota, Jan (1889-1942)
Chalupy v zimě
(Cottages in winter)
olej na kartonu, 71x101 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
datováno 1925, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Dítěte a Preislera,
byl čelním představitelem moderní krajinářké školy,
dva roky strávil ve Francii s malířem
Rudolfem Kremličkou,
vyvolávací cena: 85 000 CZK (3 400 EUR)
odhad: 80 000 až 100 000 CZK

VIII.
PLASTIKY,
SKULPTURY

397

(SCULPTURES,
FIGURES)
394
Cartier, Thomas Francois (1879-1943)
Bronzový tygr na podstavci z bílého kamene
patinovaný bronz na nehlazeném kameni, výška 63 cm,
signováno na podstavci, významný francouzský sochař,
který s oblibou modeloval figury zvířat,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1 080 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
395
Anonym
Soška židovského harmonikáře
(A statuette of a Jewish accordionist)
stříbro místy zlacené na hnědém mramorovém
podstavci,Ag 875/1000, celková hmotnost 161,6 g,
východní Evropa, 2. polovina 20. století, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 14 500 CZK (580 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

395

42
398
Horejc, Jaroslav (1886-1983)
Hlava dívky
(A head of female)
patinovaná sochařská sádra na dřevěném šestibokkém
podstavci, celková výška 27 cm, název modelu Livia
z roku 1921, signováno ve hmotě, autor studoval
na UMPRUM u profesorů Suchardy a Drahoňovského,
byl čelním představitelem českého art deca, jeden
z nejznámějších českých sochařů,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

402
Horejc, Jaroslav (1886-1983)
Stojící zpěvačka
(A standing singer)
glazovaná keramika na dřevěném podstavci, výška 41 cm,
signováno ve hmotě, autor studoval na UMPRUM
u profesorů Suchardy a Drahoňovského, byl čelním
představitelem českého art deca, jeden z nejznámějších
českých sochařů,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

404
Anonym
Miniatura - reliéf hlavy ženy řezaný
ve slonovině
(Miniature - relief of a woman‘s head cut in ivory)
oválná slonovinová destička, 6x4,5 cm, rámováno
v dřevěném rámečku, Rakousko, polovina 19. století,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

399
Pugi, Guglielmo (1865-1950)
Alabastrová klečící dívka s kobrou
(Alabaster kneeling girl with cobra)
alabastr na podstavci z bílého černě žilkovaného
mramoru, celková výška 41 cm, signováno v alabastru,
kobra a flétna z bronzu, styl art deco, autor působil
ve Florencii,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1 000 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK
400
Muhlenbeck, Georges Emile *1862
Panoš se šperkovnicí
(A young nobleman with jewelry box)
zlacený bronz, výška 34 cm, hlava a ruce ze slonoviny,
tak zvaná chryselefantinová socha, signováno
na podstavci, francouzký sochař vedený
v encyklopédiích,
vyvolávací cena: 36 000 CZK (1 440 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK
401
Kossowski, Henryk (1855-1928)
Stojící dáma u sloupu s brkem a knihou
(A standing lady near column with quill and book)
patinovaná kovová kompozice na dřevěném podstavci,
celková výška 69 cm, signováno ve hmotě, značeno na
postavci, nápis ve francouzštině: „Hold vděčnosti“, autor
byl francouzský sochař polského původu,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

404
405
Anonym
Bronzová ještěrka na zeleném kamenu
(A bronze lizard on a green stone)
ještěrka vídeňský bronz malovaný za studena,
podstavec brazilský onyx, délka kamene 22 cm,
rakouský sochař 1. třetiny 20. století,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK

402
403
Van der Straeten (1856-1928)
Dívka sedící na měsíci
(A female sitting on the moon)
patinovaná kovová kompozice na mramoru,
výška 35,5 cm, signováno ve hmotě, na podstavci název
ve francouzštině: „Dobrý večer“, autor byl známý
belgický, sochař působil v Paříži,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

405
406
Milo (Lopez, Miguel Fernando) *1955
Tanečnice
(Dancer)
bronz na válcovitém černém kamenu,
výška 57 cm, signováno v bronzu, značeno:
JB Deposee Bronze Garanti, Paris,
pozdější odlitek, Milo je světoznámý portugalský
sochař žijící v Lisabonu,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
407
Štursa, Jan (1880-1925)
Stojící nahá žena - Mesalina
(A standing nude female – Messalina)
bronz, výška 41 cm, patinováno,
značeno v bronzu, jeden z nejznámnějších
českých sochařů, žák Josefa Myslbeka,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

401

403

43
408
Anonym
Kovový slon na mramorovém podstavci
(A metal elephant on marble base)
kovovová kompozice, patinováno,
podstavec kombinace onyxu a hnědě
žilkovaného mramoru, celková výška
28 cm, francouzský sochař 1. poloviny
20. století, styl art deco,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (156 EUR)
odhad: 5 000 až 6 000 CZK

408
409
Anonym
Miniatura - reliéf hlavy muže řezaný v alabastru
(Miniature - relief of a man‘s head cut in alabaster)
kruhová mramorová destička s řezbou v alabastru,
průměr 6 cm, rámováno v dřevěném rámečku, Rakousko,
polovina 19. století,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (160 EUR)
odhad: 5 500 až 7 000 CZK

410

409
406

410
Benda, Břetislav (1897-1983)
Stojící ženský akt s osuškou
(A standing female nude with bath towel)
sochařská sádra, výška 52 cm,
signováno na podstavci ve hmotě,
patinováno, autor studoval u Josefa Václava Myslbeka
a Jana Štursy, s oblibou zobrazoval ženské akty,
byl oblíbeným autrem I. republiky,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (220 EUR)
odhad: 7 000 až 9 000 CZK
411
Patoue, Jean XX.
Klečící nahá dívka
(A kneeling nude female)
bronzová socha na podstavci z černého kamene, celková
výška 19 cm, délka 24 cm, signováno v bronzu, značeno,
francouzský sochař 2. poloviny 20. století vytvářející
erotické bronzy,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (200 EUR)
odhad: 6 000 až 8 000 CZK
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