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

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
2. 10. - 8. 10. 2004 vÏdy od 10:00 do 18:00 hod.
Exhibition of works of art presented in this auction catalogue will
be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska No. 7 in
2 - 8th October every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v sobotu 9. 10. 2004 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 9th October at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)
PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I.
II.
III.
IV.
V.

Parkovat je moÏné v podzemních garáÏích pod nám. Jana Palacha
(vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages under the Jan Palach sq.
(entrance by Rudolfinum).
PoloÏky 147 - 151 budou draÏeny ve prospûch azylového domu
Pﬁemysla Pittra pro dûti a mládeÏ. Více informací uvnitﬁ katalogu.
Items 147 - 151 will be sold in auction. The profit be used for Premysl
Pittr shelter house for children and young people. More information inside
the catalogue.

Základní informace
1. Pﬁedmûty draÏby budou draÏeny v poﬁadí
podle toho katalogu.
2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny
vyvolávací a pﬁedstavující zároveÀ nejniÏ‰í
podání.
3. DraÏba probíhá v jednotliv˘ch kolech, která
jsou oznaãena v tomto katalogu a která dále
oznámí licitátor. V pﬁestávkách mezi
jednotliv˘mi koly musí vydraÏitel vûci
z bezprostﬁednû pﬁedcházejícího kola ihned
zaplatit. Pokud k úhradû nedojde a draÏba
tak bude zmaﬁena, bude vûc draÏena
v následujícím kole znovu.
4. Po‰kození pﬁedmûtÛ draÏby odpovídající
bûÏnému opotﬁebení s ohledem na jejich
stáﬁí se v katalogu neuvádûjí. Je ve vlastním
zájmu úãastníka draÏby, aby se pﬁed
draÏbou osobnû seznámil se stavem kaÏdé
vûci a je v˘hradnû na jeho uváÏení, zda vûc
odpovídá uvedenému popisu. DraÏebník
neodpovídá za pﬁípadn˘ chybn˘ popis ãi
pravost vûci urãené pro draÏbu, v tomto
smyslu neposkytuje draÏebník vydraÏiteli
Ïádnou záruku.

UÎITNù P¤EDMùTY A HRAâKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
SKLO (GLASS)
PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND FINE CERAMICS)
·PERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)
DOBROâINNÁ AUCE (CHARITY AUCTION)

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

5. Úãastník draÏby se svou pﬁítomností na
draÏbû podﬁizuje podmínkám uveden˘m
v draÏebním ﬁádu, kter˘ je obsaÏen v tomto
katalogu v plném znûní.
6. Pﬁedmûty, které byly urãeny jako kulturní
památky nebo u kter˘ch probíhá ﬁízení
o takovémto urãení jsou oznaãeny symbolem
„ -p- “ a podléhají zvlá‰tnímu reÏimu podle
zákona âNR ã. 20/1987 Sb., o státní
památkové péãi, v platném znûní. V˘voz
v‰ech pﬁedmûtÛ kulturní hodnoty podléhá
zvlá‰tnímu reÏimu podle zákona 71/1994
Sb., o prodeji a v˘vozu pﬁedmûtÛ kulturní
hodnoty, v platném znûní.
7. Pﬁi pﬁepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 32 Kã.
DraÏební vyhlá‰ka
DraÏební vyhlá‰ka o konání veﬁejné
dobrovolné draÏby provádûné spoleãnou
draÏbou ve smyslu zákona ã. 26/2000 Sb.
v platném znûní.
1. DraÏebník: Jan Jaro‰, Praha 1, Valentinská
7, IâO: 649 52 088, podnikající jako
fyzická osoba, úãastník sdruÏení
VALENTINUM aukãní dÛm, sdruÏení
fyzick˘ch osob Mahler/Jaro‰, provádí
draÏbu na návrh vlastníkÛ pﬁedmûtÛ
draÏby, a to dne 9. 10. 2004 ve 14:00 hodin
v ALMA ANTIQUES, Praha 1,
Valentinská 7.

2. Pﬁedmûty draÏby jsou oznaãeny a popsány,
vãetnû uvedení v˘‰e nejniÏ‰ího podání
(vyvolávací ceny) a odhadnuté ceny rovnûÏ
v katalogu vûcí urãen˘ch pro draÏbu.
Jednotlivé pﬁedmûty budou draÏeny
v poﬁadí uvedeném v tomto katalogu.
3. Pﬁedmûty draÏby budou vyvolávány jejich
poﬁadov˘mi ãísly.
V˘‰e minimálních pﬁíhozÛ jsou stanoveny
takto:
a) 100,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
ménû neÏ 2 000,- Kã;
b) 200,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 2 000,- Kã, ale ménû neÏ
5 000,- Kã;
c) 500,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 5 000,- Kã, ale ménû neÏ
10 000,- Kã;
d) 1 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 10 000,- Kã, ale ménû
neÏ
40 000,- Kã;
e) 2 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 40 000,- Kã, ale ménû neÏ
100 000,- Kã;
f ) 10 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 100 000,- Kã, ale ménû
neÏ 200 000,- Kã;
g) 20 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 200 000,- Kã, ale ménû
neÏ 400 000,- Kã;
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h) 50 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 400 000,- Kã, ale ménû
neÏ 1 000 000,- Kã;
i) 100 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 1 000 000,- Kã;
j) jakákoliv vy‰‰í ãástka nabídnutá
nûkter˘m z draÏitelÛ.
O poﬁadí pﬁíhozÛ rozhoduje licitátor.
Podání úãastníkÛ draÏby musí b˘t ãinûna
v ãeském jazyce a ãeské mûnû.
5. Prohlídka pﬁedmûtÛ draÏby se uskuteãní ve
dnech 2. - 8. 10. 2004 vÏdy od 10:00 do
18:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha
1, Valentinská 7. V prÛbûhu prohlídky
nejsou její úãastníci oprávnûni jak˘mkoli
zpÛsobem obrazovû zachycovat vystavené
vûci. Úãastníci prohlídky jsou rovnûÏ
povinni podﬁídit se v‰em opatﬁením
draÏebníka pﬁijat˘m na ochranu
vystaven˘ch vûcí.
6. Úãastník draÏby, kter˘ se dá v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû plné moci
je povinen sloÏit draÏebníkovi draÏební
jistotu. DraÏební jistota ãiní 30 %
z nejniÏ‰ího podání kaÏdého pﬁedmûtu
draÏby, kter˘ chce takov˘to úãastník draÏby
draÏit.
DraÏební jistotu lze sloÏit v hotovosti
v provozovnû draÏebníka na shora uvedené
adrese. Dokladem o sloÏení draÏební jistoty
je potvrzení vydané draÏebníkem.
Notice: The English text is only a summary
of the czech version.
Basic information
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.

DraÏební jistotu lze sloÏit i na úãet
draÏebníka veden˘ u âeské spoﬁitelny a.s.,
Praha 1, Rytíﬁská 29, ã.ú.:
1937782309/0800. Dokladem o sloÏení
draÏební jistoty je originál v˘pisu z úãtu
banky úãastníka draÏby, ze kterého je
zﬁejmé, Ïe ãástka odpovídající draÏební
jistotû byla odepsána z úãtu úãastníka
draÏby a pﬁevedena na oznaãen˘ úãet
draÏebníka.
JestliÏe úãastník draÏby pﬁedmût draÏby
nevydraÏil, vrátí mu draÏebník sloÏenou
draÏební jistotu nejpozdûji do dvou
pracovních dnÛ ode dne konání draÏby,
a to na úãet, ze kterého byla draÏební
jistota poukázána, nebo na jin˘ úãet
oznaãen˘ úãastníkem draÏby.
7. V prÛbûhu pﬁestávek mezi jednotliv˘mi
koly draÏby, která jsou oznaãena v katalogu
vûcí urãen˘ch pro draÏbu a která dále
oznámí licitátor, musí vydraÏitel ihned
zaplatit cenu vûci dosaÏenou vydraÏením,
ke které mu byl udûlen pﬁíklep
v bezprostﬁednû pﬁedcházejícím kole draÏby.
Ve stejné lhÛtû musí vydraÏitel dále zaplatit
náklady spojené s pﬁedáním pﬁedmûtu
draÏby, které ãiní 12% z ceny dosaÏené
vydraÏením. Platba musí b˘t provedena
v hotovosti.

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. 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 = 32 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 Jan Jaro‰, Praha 1,
Valentinska 7, ICO: 649 52 088, member
of the VALENTINUM asociation, auction
house Mahler / Jaro‰, 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,
9th October 2004 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,- Kã;

8. VydraÏenou vûc pﬁedá draÏebník vydraÏiteli
ihned po zaplacení v‰ech plateb podle ãl. 7.
této draÏební vyhlá‰ky. VydraÏitel se mÛÏe
s draÏebníkem dohodnout na jiném
termínu vydání vydraÏené vûci, kter˘
nebude del‰í neÏ pût pracovních dnÛ ode
dne konání draÏby. V takovém pﬁípadû
bude vydraÏená vûc vydána ve shora
oznaãeném sídle draÏebníka proti
pﬁedloÏení dokladu o zaplacení.
9. Úãastník draÏby se mÛÏe dát v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû písemné
plné moci s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem.
Úãastník draÏby mÛÏe za svého zástupce
tímto zpÛsobem zvolit i draÏebníka. V plné
moci musí úãastník draÏby (zmocnitel)
uvést i vûci, které má za nûho zmocnûnec
draÏit a dále urãit limit, do kterého za nûho
má zmocnûnec pﬁihazovat, a to pro kaÏdou
vûc zvlá‰È.
Pﬁijetí plné moci draÏebníkem, pﬁípadnû
umoÏnûní úãasti na draÏbû jinému
zmocnûnci úãastníka draÏby, je vázáno na
sloÏení draÏební jistoty úãastníkem draÏby
podle ãl. 6. této draÏební vyhlá‰ky.
V Praze dne 1. 9. 2004
Jan Jaro‰

c) 500,- CZK, when the set lowest bid
ranges between 5 000,- CZK and
10 000,Kã;
d) 1 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 10 000,- Kã and
40 000,- Kã;
e) 2 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 40 000,- Kã and
100 000,- Kã;
f ) 10 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 100 000,- Kã and
200 000,- Kã;
g) 20 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 200 000,- Kã and
400 000,- Kã;
h) 50 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 400 000,- Kã and
1 000 000,- Kã;
i) 100 000,- Kã when the set lowest bid
exceeds 1 000 000,- Kã;
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
ALAMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 2 - 8th October 2004
every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
5. The payments in cash for auctioned items
should be settled in auction breaks as
explained in point 3 of 'basic information'.
Further the bidder is charged an auction fee
which is set at 12% of the final bid.
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, 1st September 2004
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
Stojan na ubrousky
(Stand for napkins)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
plastická hmota, dole cedulka prodejce, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

51
Petrolejová lampa
(Potroleum lamp)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, stínidlo
malované v duchu secese, litinová noha zdobená
plastick˘m vegetativním dekorem, v˘‰ka 46 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (48 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

2
Svícen v gotickém stylu
(Candlestick in Gothic style)
Francie, 2. polovina 19. století, sedmi ramenn˘
svícen, mosaz, osazeno modr˘mi sklenûn˘mi
kameny, v˘‰ka 38 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (266 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

8
Dvû secesní cínové vázy
(Two tin Art Nouveau vases)
Nûmecko, WMF, pﬁelom 19. a 20. století, plasticky
zdobeno kvûtinov˘m dekorem, na jedné váze postava
holãiãky s mu‰lí, na druhé chlapec s rybou, v˘‰ka
28 cm kaÏdá, znaãeno, secesní cíny firmy WMF patﬁí
mezi nejvíce cenûné v˘robky z cínu,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1031 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 40 000 CZK
91
Stﬁíbrná cukﬁenka se sklenûnou vloÏkou
(Silver basket for sugar)
Nûmecko, 1. polovina 20. století, Ag 800/1000,
váha 123 g btto, sklenûná vloÏka, zdobeno plastick˘m
historizujícím dekorem, v˘‰ka s uchem 20 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

3
Stﬁíbrná krabiãka na tabák
(Silver box for tobacco)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století, Ag 800/1000,
váha 108,0 g, zdobeno rytím a nápisem „tabak“,
délka 10 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
41
Mosazn˘ pûti plamenn˘ svícen
s porcelánov˘m stﬁedem
(Brass candlestick for five candles
with porclain center)
Francie, 2. polovina 19. století, mosazná zlacená
montáÏ, porcelán malovan˘ ve stylu Sévres, galantní
v˘jev z jedné strany a kvûtinov˘ dekor z druhé,
v˘‰ka 50 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

5
6
Krabiãka s miniaturou
(Box with miniature)
západní Evropa, 2. polovina 19. století, dﬁevûná
krabiãka zdobená miniaturou ‰lechtiãny malovanou
na slonovinû, miniatura signována Hern, krabiãka
8x6 cm,
vyvolávací cena: 3400 CZK (106 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

9
10
Kovová secesní krabiãka
(Metal Art Noveau box)
USA, pﬁelom 19. a 20. století, stﬁíbﬁeno, stﬁíbﬁení
ãásteãnû setﬁeno, zdobeno plastick˘m kvûtinov˘m
dekorem, znaãeno Forbes Silver, délka 18,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

71
Mosazná krabiãka
(Brass box)
stﬁední Evropa, 1. ãtvrtina 20. století, zdobeno
leptan˘m dekorem v duchu geometrické secese,
znaãeno NMK, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

4
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11 1
Stﬁíbrné chrastítko a krouÏek na ubrousky
(Baby silver set)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, Ag 800/1000,
celkem 20,8 g btto, uloÏeno v etuji,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
12
Stﬁíbrná penûÏenka
(Silver money case)
Rusko, 2. polovina 19. století, Ag 875/1000, váha
228 g btto, uvnitﬁ stﬁíbrného pouzdra kÛÏe, stﬁíbro
zdobeno rytím délka 22 cm,
vyvolávací cena: 4700 CZK (147 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7500 CZK
13
Karafa se stﬁíbrnou montáÏí
(Bottle with silver stopper)
Rusko, 2. polovina 19. století, lisované leptané sklo,
stﬁíbrná montáÏ zdobená plastick˘m dekorem
a emaily, Ag 875/1000, váha 287 g btto, karafa
pravdûpodobnû na ocet, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
14
Stﬁíbrná slánka se sklenûnou vloÏkou
(Siver small dish for salt)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, stﬁíbrná montáÏ
plasticky zdobená kvûty, Ag 800/1000,
váha 59,2 g btto,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
15
Stﬁíbrn˘ ko‰ík
(Silver basket)
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století, Ag 800/1000,
váha 136 g, zdobeno plastick˘m dekorem
a prostﬁihováním,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

21
Velká kovová arabská váza
(Big metal Arabic vase)
Blízk˘ V˘chod, 1. polovina 20. století, váza se dvûma
uchy, zdobeno plastick˘mi ornamenty s orientálním
dekorem, v˘‰ka 58 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 9000 CZK

11
17
Stﬁíbrné pouzdro na cigarety
(Silver cigarette case)
Anglie, poãátek 20. století, zdobeno ryt˘mi
vegetativními ornamenty a erbem s iniciály W. L.
Ag 925/1000, váha 97,8 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

22 1
Kokosov˘ kalich
(Coconut chalice)
stﬁední Evropa, 1. polovina 19. století, kokosová
kupa, noha ãernû lakované dﬁevo s kovovou montáÏí,
v˘‰ka 22 cm, prÛmûr kupy 12,5 cm, ze spodu
znaãeno známkou s razítkem Sychrov 2053
(vyﬁazeno v 50. letech), restaurováno
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

18
Stﬁíbrn˘ nÛÏ na dopisy
(Silver knife for letters)
západní Evropa, 1. polovina 20. století, noÏík
ve tvaru meãe, rukojeÈ meãe jako peãetítko,
Ag 900/1000, délka 16 cm, váha 31,8 g,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
19 1
Secesní mosazn˘ a mûdûn˘ dÏbán
(Art Nouveau brass and copper jug)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno
plastick˘m dekorem v duchu secese, v˘‰ka 43,5 cm,
mimoﬁádná velikost i design,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

22

16 1
Stﬁíbrná ãí‰e v renesanãním stylu
(Silver cup in renaissance style)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, kolem roku
1880, plasticky zdobeno dekorem kvûtÛ, ovoce, váz
a draãích hlav, Ag 800/1000, váha 247,90 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

19

16

20 1
KﬁíÏ s mozaikou
(Cross with mosaic)
Itálie, Benátky, pﬁelom 19. a 20. století, mosazn˘
Kristus na kﬁíÏi vykládaném benátskou mozaikou,
délka 15 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
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23
Hodiny v druhorokokovém rámu
(Clocks in second rococo frame)
stﬁední Evropa, kolem poloviny 19. století, závûsné
hodiny, bicí stroj, bíl˘ smaltovan˘ ciferník, ﬁímské
ãíslice, kyvadlo ve tvaru slunce, po‰kozeno,
restaurováno,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
24
Dﬁevûn˘ kolovrátek
(Wooden wheel for making fibre)
âechy, 2. polovina 19. století, funkãní, dobr˘ stav,
v˘‰ka 96 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
25 1
Stolní hodiny s tuãÀáky
(Table clock with penguins)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, bicí
hodiny v ãerném a bílém mramoru, chromovan˘
ãíselník, postavy dvou tuãÀákÛ z kovové kompozice,
k hodinám dvû vázy v kombinaci mramor kov, délka
hodin 40 cm, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

26
Souprava cínov˘ch odmûrek
(Set of tin jugs for measuring)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, celkem
7 kusÛ, 1litr aÏ 1 centilitr
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
27
Hodiny pendlovky v dﬁevûném pouzdru
(Clock on wall in wooden case)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, bicí dvou
závaÏové hodiny, smaltovan˘ bíl˘ ãíselník s mosazn˘m
stﬁedem, ryté kyvadlo, rozmûr pouzdra 33x90 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (150 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8500 CZK

28
Panenka ãerno‰ka
(Black doll)
stﬁední Evropa, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
hlaviãka lisovaná hmota, tûlíãko hadrové, stylové
obleãení, délka 48 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
29
250 pohledÛ umûleck˘ch dûl
(250 postcards of objects of arts)
stﬁední a západní Evropa, 1. polovina 20. století,
vyobrazení malíﬁsk˘ch a sochaﬁsk˘ch dûl pﬁedev‰ím
ãesk˘ch umûlcÛ,
vyvolávací cena: 1700 CZK (53 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
30
Îehliãka
(Iron)
západní Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, litinová
Ïehliãka na Ïeleznou vloÏku, drÏák ucha zdoben
ornamenty, znaãka „Remon“, dﬁevûné ucho, funkãní,
dobr˘ stav,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 aÏ 1200 CZK
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II. SKLO
(GLASS)
31
Fialová mísa s oroplastikou
(Violet bowl with oroplastic)
âechy, Podûbrady, 1. polovina 20. století, ametystové
sklo, leptan˘ zlacen˘ pás s v˘jevem amazonek,
prÛmûr 20 cm,
vyvolávací cena: 5200 CZK (163 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7000 CZK

34 1
Malovaná váza z fialového neprÛhledného skla
(Painted vase from violet opaque glass)
âechy, kolem roku 1880, pseudorenesanãní styl, váza
sloÏená ze tﬁí dílÛ, stﬁední díl tvar listÛ, malováno
kvûtinov˘m dekorem, zlaceno, na váze nalepeny
ãerné hlavy satyrÛ, v˘‰ka 45 cm, váza mimoﬁádné
velikosti a kvality,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

35 1
Zelená váza s ryt˘mi kvûtinami
(Green vase with engraved flowers)
âechy, Nov˘ Bor, 1. polovina 20. století, fasetovû
brou‰ené sklo, ryt˘ dekor kvûtin, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7500 aÏ 8500 CZK

32
Mísa na noze brou‰ená a ãernû malovaná
(Bowl on stand cut and painted in black),
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. - 30. léta 20. století, styl
art deco, kﬁi‰Èálové sklo, malovan˘ dekor hroznÛ, v˘‰ka
22 cm, prÛmûr 27 cm, mimoﬁádn˘ design a velikost,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
33 1
Dóza brou‰ená, leptaná a malovaná, zdobená
dekorem ryby
(Bowl cut, etched and painted, decorated with fish)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. - 30. léta 20. století,
art deco, fasetovû brou‰ené kouﬁové sklo, leptan˘
dekor ryby na víãku, malováno, prÛmûr 18 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

33

51
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36
Váza, Ïluté sklo s ryt˘m aktem
(Vase yellow glass with engraved nude)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, citrínové sklo, brou‰ené
a ryté, motiv rytiny akt dívky s hrozny, znaãeno
Moser Karlsbad, rytina signováno K. H., datováno
1921, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
37
Váza svûtle Ïlutá, fasetovû brou‰ená
(Vase pale yellow, faset cut)
âechy, Moser, 20. - 30. léta 20. století, znaãeno,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7500 CZK

44
Váza, rÛÏové sklo vrstvené mléãn˘m sklem
(Vase pink glass covered with milk glass)
âechy, 2. polovina 19. století, mléãné vrstvení
probru‰ováno, v˘‰ka 25 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
45
Sklenice s ryt˘mi listy a zlat˘m nápisem
(Glass with engraving of leaves and gold sign)
âechy, kolem poloviny 19. století, nûmeck˘ nápis
„Freundschaft“ (pﬁátelství), sklenice s uchem,
v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

49
Karafa fasetovû brou‰ená
(Bottle with cover, faset cut)
âechy, Moser, 20. - 30. léta 20. století, kﬁi‰Èálové
sklo, signováné Wiener Werkstätte, novû vyrobená
zátka, v˘‰ka 39 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
50
Váza fasetovû brou‰ená se stﬁíbrnou montáÏí
(Vase faset cut with silver monting)
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století, montáÏ
Ag 800/1000, kﬁi‰Èálové sklo, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

38
Váza fialová s rytinou secesní dívky
(Vase violet with engraving of Art Nouveau lady)
âechy, Moser, 2. polovina 20. století, ametystové
sklo, rytina signovaná A. Kraus, znaãeno dole Moser
Karlsbad, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 8500 aÏ 9500 CZK

51 1
Zelená váza s nahou dívkou
(Green vase with nude girl)
âechy, 2. polovina 20. století, fasetovû brou‰ené sklo,
rytina nahé dívky signováno A. K., dole znaãeno
Moser Karlsbad, Made in Czechoslovakia,
v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 5800 CZK (181 EUR)
odhad: 7500 aÏ 8500 CZK

39
Váza s barevn˘mi skvrnami
(Vase with colour spots)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, mléãné
sklo vrstvené sklovinou s barevn˘mi skvrnami,
v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 900 aÏ 1300 CZK

52
Mléãnû bílá váza s barevn˘mi pruhy
(Milk white vase with colour stripes)
âechy, 1. polovina 20. století, art deco, mléãné sklo,
barevné pruhy tvoﬁené vrstvenou sklovinou,
v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (53 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

40 1
Váza s leptan˘m kvûtinov˘m dekorem
v kovové montáÏi
(Vase with etched flowers in metal monting)
âechy, Harrachov, pﬁelom 19. a 20. století, sklo
s pﬁechodem od zelené do bílé, leptan˘ zlacen˘
dekor, montáÏ nesená dûtmi muzikanty, celková
v˘‰ka 22,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

53 1
Îlutá secesní váza v kovové montáÏi
(Yellow Art Nouveau vase in metal monting)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, na skle rytiny lilií,
cínová montáÏ s plastick˘m dekorem lilií, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

41
Váza fasetovû brou‰ené alexandritové sklo
(Vase faset cut alexandrite glass)
âechy, Nov˘ Bor, 1. polovina 20. století, sklo mûnící
barvy podle zpÛsobu osvûtlení z fialové do modré,
v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
42
Váza, kouﬁové sklo brou‰ené ve stylu art deco
(Vase smoke glass cut in Art Deco style)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK
43
Váza, kﬁi‰Èálové brou‰ené sklo malované zlatem
(Vase crystal glass, cut, painted in gold)
âechy, 2. polovina 19. století, datováno 1894,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

40
46
âí‰e s ryt˘m kalichem a listy
(Glass with engraving of chalice and leaves)
âechy, kolem poloviny 19. století, kﬁi‰Èálové sklo,
v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
47
âí‰e rytá s lázeÀsk˘m motivem
(Glass with engraving of spa)
Nûmecko, kolem poloviny 19. století, kﬁi‰Èálové sklo,
ryt˘ motiv lázní a rostlinné ornamenty, nápis
Salzbrun, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK
48
Váza s ãern˘mi rybami
(Vase with black fishes)
Francie, 1. polovina 20. století, styl art deco, vrstvené
leptané a malované sklo, barvy ãerná, bílá a modrá,
signováno, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7500 CZK
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54
Fialov˘ popelník s oroplastikou
(Violet ashtray with oroplastic)
âechy, Moser, 20. - 30. léta 20. století, ametystové
sklo, zdobeno leptan˘m zlacen˘m pásem s v˘jevy
amazonek, signováno Moser Karlsbad, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

58
Váza s nah˘mi Ïenami v zahradû
(Vase with nude ladies in garden)
âechy, Îelezn˘ Brod, 20. - 30. léta 20. století,
kﬁi‰Èálové sklo, leptan˘ dekor, válcovit˘ tvar, masivní
sklovina, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (184 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

55
Talíﬁ s vyryt˘mi tulipány
(Plate with engraving of tulips)
âechy, Moser, poãátek 20. století, kﬁi‰Èálové sklo,
zlacen˘ okraj, prÛmûr 28 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

59 1
Zelená irizovaná váza v kovové montáÏi
(Green irisated vase in metal monting)
âechy, Loetz, pﬁelom 19. a 20. století, cínová
stﬁíbﬁená montáÏ tvarovaná v duchu secese, v˘‰ka
28 cm,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (875 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK

56
Váza zdobená Ïlut˘mi skvrnami
(Vase decorated of yellow spots)
âechy, 1. polovina 20. století, styl art deco, Ïluté ãiré
sklo vrstveno skvrnami ze svûtle Ïlutého
neprÛhledného skla, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1300 aÏ 1600 CZK

60 1
OranÏová zlatû malovaná váza
(Orage vase paited in gold)
âechy, Harrachov, pﬁelom 19. a 20. století, malováno
zlatem v duchu secese, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (216 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

57
Váza se slony
(Vase with elephants)
âechy, 20. století, vrstvené, leptané a brou‰ené sklo,
tﬁi vrstvy, art decov˘ námût: sloni v africké savanû,
kvalitnû provedeno, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

59

61
Váziãka ãiré irizované sklo
(Small vase irisated glass)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, ãiré zelenû irizované
sklo, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
62 1
DÏbán s cínov˘m víãkem
(Jug with tin cover)
âechy, Praha, 2. polovina 19. století, porcelán, ãernû
malován název vlastníka Franz Vesel˘, znaãeno
tlaãenou znaãkou porcelánky Praha
na dnû, cínové víãko s úchytem ve tvaru lva,
celková v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

63
Váza ve vídeÀském stylu
(Vase in Viennna style)
âechy, Karl Knoll, Karlovy Vary, porcelán, zdobeno
ti‰tûn˘m medailonem s galantním v˘jevem,
v˘‰ka 38 cm, restaurováno,
vyvolávací cena 2900 CZK (91 EUR)
odhad 3800 aÏ 4500 CZK

66
Milenci
(Lovers)
âechy, Bechynû, 20. aÏ 30. léta 20. století, bílá
glazovaná keramika, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

64 1
Figurální pseudorokoková váza
(Rococo vase with figure)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer) 2. polovina
19. století, porcelán, malovan˘ krajinn˘ dekor,
spojeno se sochou kavalíra, v˘‰ka 39 cm, po‰kozeno,
atypické dílo ãeské porcelánky,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
65 1
Dáma v klobouku
(Lady in hat)
âechy, Amphora Teplice, 20. aÏ 30. léta 20. století,
styl art deco, keramika, malováno, v˘‰ka 26,5 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
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67 1
·a‰ek s harmonikou
(Clown with accordion)
Nûmecko, Durynsko, Swarzburger, 1. polovina
20. století, bíl˘ glazovan˘ porcelán, modelér
G. Oppel, v˘‰ka 26 cm, po‰kozen˘ prst,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

71 1
DÏbán habánská fajáns
(Jug Haban’s faience)
Slovensko, Stupava, Jan Ferdi‰ Kostka, poãátek
20. století, malováno vyobrazením postavy
sv. Václava na koni, signováno pod uchem, v˘‰ka
25 cm, mimoﬁádná velikost na dÏbán tohoto typu,
vyvolávací cena: 9500 CZK (297 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK
72 1
Holãiãka v krátk˘ch kalhotách
(Girl in short trousers)
Rakousko, VídeÀ, Goldschieder, 20. aÏ 30. léta
20. století, keramika, glazováno, malováno, modelér
Perigat, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

67

73 1
Amazonka na koni
(Amazon on horse)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 1. polovina
20. století, bíl˘ glazovan˘ porcelán, modelér
Ant. Grath, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (234 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

76
Váziãka v dráÏìanském stylu
(Small vase in Dresden style)
Nûmecko, Sasko, Potchappel, konec 19. století,
porcelán, malováno galantním v˘jevem a kvûtinov˘m
dekorem, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK
77
Váziãka Rosenthal
(Small vase Rosenthal)
Nûmecko, Rosenthal, 1. polovina 20. století,
porcelán, zdobeno kvûtinov˘m dekorem a plastick˘m
vegetativním dekorem na patce, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
78 1
Mísa v dráÏìanském stylu na podstavci
(Bowl in Dresden style on stand)
Nûmecko, Sasko, Potchappel, 2. polovina 19. století,
porcelán, malováno, mísa zdobena prolamováním
a plastick˘mi kvûty, noha zdobena postavami
andílkÛ, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 12 800 CZK (400 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 19 000 CZK

68
Keramické hodiny
(Ceramic clock)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, keramika,
zdobeno motivem dívek ve vídeÀském stylu,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (84 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
69 1
Pierot a Kolombína
âechy, Bechynû, 20. aÏ 30. léta 20. století, styl art
deco, keramika, malováno, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

75 1
Dáma na pohovce s chrtem
(Lady on bed with greyhound)
Nûmecko, Bavorsko, Goebel (Hümmel),
20. aÏ 30. léta 20. století, styl art deco, porcelán,
malováno, modelér Lund,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8000 CZK

73
74 1
Hráãi karet
(Card players)
Nûmecko, Volkstedt-Rudolstadt, po roce 1908,
porcelán, malováno, souso‰í ãtyﬁ hráãÛ sedících
na Ïidlích u stolu, dráÏìansk˘ styl, v˘‰ka 16 cm,
délka 27 cm, mimoﬁádn˘ námût i kvalita,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (563 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

78

69
70 1
Keramická busta rokokové dámy
(Ceramic bust of rococo lady)
âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), B.Bloch, 2. polovina
19. století, keramika, malovaná, glazovaná, v˘‰ka
50 cm, dílo mimoﬁádné velikosti a kvality,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (594 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
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79
Keramická váziãka se tﬁemi otvory
(Ceramic vase with three holes)
âechy, Amphora Teplice, 20. - 30. léta 20. století,
styl art deco, keramika zdobená malovan˘m
plastick˘m dekorem, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

84
Modrá váza zdobená stﬁíbrem a malbou
(Blue vase decorated with silver and painting)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20. - 30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, malováno
dekorem orchidejí a stﬁíbﬁeno, v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

90
Velká fajánsová váza s dekorem imari
(Big faience vase in Imari style)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, fajáns malovaná
dekorem imari (kobaltová modﬁ, ãervená a zlatá),
v˘‰ka 54 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (266 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

80 1
Keramická váza s papou‰ky
(Ceramic Vase with parrots)
âechy, Amphora Teplice, 20. - 30. léta 20. století,
styl art deco, keramika zdobená malovan˘m
plastick˘m dekorem, v˘‰ka 48 cm, váza v˘jimeãné
velikosti a kvality,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (354 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK

85
Chlapec s holãiãkou a oveãkou
(Boy with girl and sheep)
Nûmecko, Volkstedt-Rudolstadt, poãátek 20. století,
porcelán, malováno, dráÏìansk˘ styl, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

91 1
Keramická váza s dívkou a kvûty
(Ceramic vase with girl and flowers)
Francie, poãátek 20. století, plastick˘ dekor,
malováno, v˘‰ka 43 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

86 1
Zahradník s jablíãky
(Gardener with apples)
Francie, PaﬁíÏ, 2. polovina 19. století, porcelán,
malováno, dráÏìansk˘ styl, znaãeno znaãkou
Chaelsea, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad 4500 aÏ 5500 CZK

92 1
Váza ve stylu Sévres
(Vase in style of Sévres)
Francie, PaﬁíÏ, 2. polovina 19. století, porcelán,
malováno, jableãnû zelená barva, malovan˘ kvûtinov˘
medailon, v˘‰ka 35 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

87
Korbel s cínov˘m víãkem
(Jug with tin cover)
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století, keramika, zdobeno
plastick˘m v˘jevem z hájovny, barevnû malováno,
v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

93
Talíﬁ v dráÏìanském stylu
(Plate in Dresden style)
Nûmecko, Mí‰eÀ 2. jakost, porcelán, malováno
v DráÏìanech, 2. polovina 19. století, námût malby
galantní v˘jevy, prÛmûr 20,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

88
Korbel s cínov˘m víãkem
(Jug with tin cover)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, keramika, zdobeno
plastick˘m dekorem a vlasteneck˘m v˘jevem,
barevnû malováno, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2400 aÏ 2900 CZK

94
Králíãek Rosenthal
(Small rabbit Rosenthal)
Nûmecko, Rosenthal, styl art deco, 20. století,
malováno, v˘‰ka 5 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

81 1
Holanìanka
(Holand woman)
âechy, Royal Dux, 20. léta 20. století, jemná
kamenina, malováno v bronzov˘ch barvách,
v˘‰ka 48 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

89
Keramická Ïardiniéra s maskou
(Ceramic bowl decorated with mask)
âechy, Podmokly na Liberecku, 2. polovina
19. století, keramika zdobená plastick˘m barevn˘m
dekorem, v˘‰ka 20 cm, délka 24 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

81
82
·álek s pod‰álkem ve stylu Sévres
(Cup and soucer in Sévres style)
Francie, Limoges, 1. polovina 20. století, porcelán,
na ‰álku malovan˘ medailon s kvûtinov˘m dekorem,
v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
83
Dáma s vûjíﬁem
(Lady with fan)
Nûmecko, Volkstedt-Rudolstadt, 2. polovina
19. století, porcelán, malováno, znaãeno znaãkou
Vídnû, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

91

92
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95 1
Dáma v krinolínû
(Lady in crinoline)
Nûmecko, Rosenthal, 20. století, porcelán,
malováno,v˘‰ka 16,5 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (150 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
96 1
Váziãka ve stylu Wedgwood
(Vase in Wedgwood style)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, jemná
kamenina, modro‰ed˘ základ (jasper), plasticky
zdobeno bíl˘m secesním dekorem, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

96
97 1
Dvû holandské holãiãky se Ïabkou
(Two Holand girls with frog)
âechy, poãátek 20. století, jemná kamenina,
duchcovsk˘ styl, malováno „bronzov˘mi“ barvami,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

99
Dûti s husami
(Children with gooses)
Nûmecko, Volkstedt-Rudolstadt, Ens, 20. - 30. léta
20. století, porcelán, malováno, délka 23 cm,
v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (150 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

106 1
Kvûtináﬁka
(Lady selling flowers)
Francie, PaﬁíÏ, 2. polovina 19. století, porcelán,
malováno, znaãeno znaãkou Chelsea, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

100 1
âajov˘ mí‰eÀsk˘ servis pro 6 osob
(Tea Meissen set for 6 persons)
Nûmecko, Mí‰eÀ, pﬁelom 19. a 20. století, porcelán,
malováno kvûtinov˘m dekorem, 6x ‰álek
s pod‰álkem, 6x desertní talíﬁ, mlíãenka, cukﬁenka,
konviãka, celkem 15 ks,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (688 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK

107
Dáma s loutnou
(Lady with lute)
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století,
porcelán, malováno, v˘‰ka 11,5 cm, otvory pro
zachycení látkové suknû, tak zvaná ãajová panenka,
slouÏící jako dekorace na stÛl,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

101 1
Dáma s oveãkou
(Lady with sheep)
Nûmecko, Pasov, 2. polovina 19. století, porcelán,
malováno, znaãeno znaãkou Ludwigsburgu,
v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 5200 CZK (163 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7500 CZK

108 1
Dívka v ‰atech z porcelánové krajky
(Girl in dress from porclain lace)
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,
1. tﬁetina 20. století, porcelán, malováno,
v˘‰ka 21 cm, krajka mírnû po‰kozena,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

102
Holãiãka se psem a koãkou
(Girl with dog and cat)
Nûmecko, 20. - 30.léta 20. století, keramika,
malováno, postaviãky ve stylu B. Hummel,
délka 31 cm, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

109
·álek s pod‰álkem styl art deco
(Cup and saucer Art Deco style)
âechy, Slavkov, porcelán, malováno ãervenû, ãernû
a zlatû, podle návrhu Pavla Janáka (1882-1956),
v˘‰ka 5 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 1700 CZK (53 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

103
âínská váza s kvûty a ptáky
(Chinese vase with blossoms and birds)
âína, 2. polovina 19. století, porcelán, malováno
ve stylu zeleného období (famille verte), znaãeno
na dnû, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3500 CZK

110
Talíﬁ ve vídeÀském stylu
(Plate in Vienna style)
stﬁední Evropa, první tﬁetina 20. století, porcelán,
malováno, znaãeno stylizovanou znaãkou Vídnû,
prÛmûr 27 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

104 1
Figurka Mí‰eÀ – alegorie podzimu
(Figure Meissen – alegory of autumn)
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, porcelán,
malováno, v˘‰ka 12,5 cm, perfektní stav
vyvolávací cena: 19 000 CZK (594 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 25 000 CZK

111
Váziãka ve vídeÀském stylu
(Small vase in Vienna style)
âechy, Karlovy Vary, 20. -30. léta 20. století,
porcelán, zdobeno ti‰tûn˘m medailonem
s napoleonsk˘m v˘jevem, v˘‰ka 12,5 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

105 1
LeÏící chrt
(Laying greyhound)
Rakousko, VídeÀ, Goldscheider, 20. -30. léta
20. století, styl art deco, keramika, malováno,
znaãeno, délka 53 cm, mírnû po‰kozeno
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

113
Malá taneãnice
(Small dancer)
Nûmecko, Durynsko, 20. - 30. léta 20. století,
porcelán, malováno, dno uzpÛsobeno pro zasunutí
korkové zátky, v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2400 aÏ 2900 CZK

97
98
Dóza s postavou dámy a psa
(Box with figure lady and dog)
âechy, 2. polovina‚ 20. století, porcelán, malováno,
v˘‰ka 7,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

112
Irsk˘ trpaslík
(Ireland dwarf )
Nûmecko, Volkstedt-Rudolstadt, Ens, 1. polovina
20. století, porcelán, malováno v duchu art deco,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

105
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114
Dóza oranÏovû malovaná
(Box decorated in orange)
Francie, 20. století, porcelán, domalovan˘ tisk, dekor
v duchu star˘ch francouzsk˘ch porcelánek, délka
12 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1400 CZK
115
Mileci s kníÏkou
(Lovers with book)
âechy, Bechynû, 20 - 30. léta 20. století, keramika,
malováno, délka 26 cm, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK
116
Keramická art decová váza
(Ceramic Art Deco vase)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, keramika, zdobeno
mramorováním hnûd˘mi listry a ãern˘mi pruhy,
v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (84 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

IV. ŠPERKY, HODINKY, HODINY
(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)
120 1
Secesní broÏ zdobená emaily a granáty
(Art Nouveau brooch decorated with enamels
and Czech garnets)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, tvar hru‰ky,
Ag 900/1000, váha 13,7 g btto, mimoﬁádn˘ design,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (328 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

125
Korálov˘ náhrdelník
(Coral necklace)
Itálie, 1. tﬁetina 20. století, sloÏeno ze 72 ks korálÛ
o prÛmûru 5,5 - 10 mm, záponka se zlatou montáÏí,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

121 1
Prsten z bílého zlata s diamantem
(Ring in white gold with diamond)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
1x briliant 0,1 ct, Au 585/1000, váha 2,7 g btto,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

126
Granátov˘ náhrdelník s perliãkami
(Czech garnet necklace with river pearls)
âechy, 2. polovina 19. století, závûs z tombaku
a stﬁíbra, ﬁetûz Ag 900/1000, zdobeno ﬁíãními
perliãkami a granáty, celková váha 6,2 g btto,
vyvolávací cena: 2800 CZK (88 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
127
Secesní náhrdelník s rubíny
(Art Nouveau necklace with ruby)
âechy, 1. ãtvrtina 20. století, Au 585/1000,
váha 7,1 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

117
Slon
(Elephant)
âechy, 1. ãtvrtina 20. století, jemná kamenina,
malováno v duchcovském stylu, v˘‰ka 18 cm,
délka 27 cm,
vyvolávací cena: 2600 CZK (81 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
118 1
Velk˘ keramick˘ dÏbán s maskou
(Big ceramic jug with mask)
âechy, 2. polovina 19. století, Podmokly na
Liberecku, plasticky zdobeno v pseudorenesanãním
stylu, malováno, v˘‰ka 44 cm, dÏbán mimoﬁádn˘
svou velkostí i provedením,
vyvolávací cena: 8800 CZK (275 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK
119 1
Keramick˘ kvûtináã na podstavci
(Ceramic flower-pot on stand)
âechy, Ústí nad Labem, Johann Maresch,
20. - 30. léta 20. století, plasticky zdobeno antick˘mi
v˘jevy s nah˘mi Ïenami a satyry, podstavec ve tvaru
antického sloupu, v˘‰ka 84 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 14 000 CZK

128
Stﬁíbrn˘ prsten s heliotropem
(Silver ring with heliotrop)
âechy, 1. polovina 20. století, Ag 835/1000,
7,30 g btto, zdobeno plastick˘m dekorem, kámen
osazen jako peãetní,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

121
122 1
Náhrdelník s brilianty
(Necklace with diamonds)
západní Evropa, 20. -30. léta 20. století, závûs
Au 585/1000, brilianty celkem 0,12 ct, ﬁetízek
Ag 900/1000, celková váha 2,08 g btto,
vyvolávací cena: 4800 CZK (150 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7500 CZK
123
Hodinky Omega
(Watch Omega)
·v˘carsko, první ãtvrtina 20. století, Ag 800/1000,
váha 90,2 g btto, dvou plá‰Èové, smaltovan˘ ãíselník,
ﬁímské ãíslice, prÛmûr 5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
124
Hodinky Schaffhausen
(Watch Schaffhausen)
·v˘carsko, 1. tﬁetina 20. století, Ag 800/1000,
váha 88,8 g btto, dvou plá‰Èové, smaltovan˘ ãíselník,
arabské ãíslice, kvalitní stroj se ‰roubovacími ‰atony
a mikroregulací, znaãeno na stroji IWC, prÛmûr
5 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
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129 1
Granátová broÏ ve tvaru mot˘la
(Czech garnet brooch in shape of butterfly)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, Ag 900/1000,
váha 6,90 g btto, délka 4 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

135
Stﬁíbrná broÏ ve tvaru uzlu
(Brooch in shape of knot)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, broÏ moÏno
pouÏít i jako závûs, duté stﬁíbro biedermeierovském
stylu, zdobeno rytím, uprostﬁed ‰esticípá hvûzda,
Ag 800/1000, 7,5 g,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
136 1
Zlaté náu‰nice s perliãkami
(Gold earrigns with small pearls)
âechy, kolem poloviny 19. století, biedermeierovsk˘
styl, plasticky zdobeno, Au 580/1000, váha 3,50g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

138
Porcelánové srdce ve stﬁíbrném rámeãku
(Porclain heart in silver frame)
stﬁední Evropa, 2. polovina 20. století, srdce
otvíratelné jako medailon, malováno kvûtinov˘m
dekorem, Ag 900/1000, váha 22,6g btto,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK
139 1
Velké hodinky Doxa
(Big watch Doxa)
·v˘carsko, 1906, dvouplá‰Èové hodinky, na plá‰ti
plastick˘ v˘jev lokomotivy, porcelánov˘ ciferník
s ﬁímsk˘mi ãíslicemi, zdobeno zlacením, limitovaná
série, prÛmûr 7 cm,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (328 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

129
130
BroÏ s kamennou mozaikou
(Brooch with stone mosaic)
âechy, Karlovy Vary, 1. tﬁetina 20. století, stﬁíbrn˘
rámeãek, Ag 800/1000, váha 10,5 g, mozaika
tvoﬁená onyxovou destiãkou vykládanou barevn˘mi
kameny, kvûtinov˘ dekor, tak zvaná karlovarská
mozaika,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

136
131
Prsten ze Ïlutého zlata s bíl˘mi kameny
(Ring in yellow gold with white stones)
v˘chodní Evropa, 60. - 70. léta 20. století, Au
585/1000, váha 4,6 g btto, zdobeno proﬁezáváním,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

137 1
Stﬁíbrn˘ ãlánkov˘ náramek zdoben˘ kvûtinami
(Silver bracelet from links with flower decoration)
stﬁední Evropa, 20. - 30. léta 20. století, styl
art deco, ãlánky zdobeny plastick˘m kvûtinov˘m
dekorem, Ag 900/1000, váha 19,3g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

132
Malovaná madonka ve stﬁíbrném rámeãku
(Painted madona in silver frame)
âechy, 2. polovina 19. století, Ag 900/1000,
váha 3,3 g, madona malovaná emaily,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

139

133
Náramek ze Ïlutého zlata s bíl˘mi kameny
(Bracelet in yellow gold with white stones)
Indie, 2. polovina 20. století, Au 900/1000,
váha 12,19 g btto, sloÏeno z ãlánkÛ ve tvaru lístkÛ,
zdobeno zirkony,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

140 1
BroÏ s matkou a zlobiv˘m dítûtem
(Brooch with mother and nasty child)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, bíl˘
kov, dekor zobrazen plasticky, nápis: „âeskoslovenská
ochrana matek a dûtí“, znaãeno Jaroslav Horejc,
autor je jedním z nejv˘znamnûj‰ích sochaﬁÛ
a návrháﬁÛ doby art deco, délka 4,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

134 1
Náhrdelník s rubínem ve tvaru hru‰ky
(Necklace with ruby in shape of pear)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
Au 585/1000, váha 4,35 g btto,
vyvolávací cena: 4800 CZK (150 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
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141 1
Prsten z bílého zlata se tﬁemi brilianty
(Ring in white gold with three briliants)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, prsten
obdélníkového tvaru, dláÏdûno diamanty, tﬁi
centrální kameny, 2 x 0,22 ct, uprostﬁed 1x 0,26 ct,
celkem 0,7 ct, Au 585/1000, 3,70 g btto,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (906 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK

143 1
Zlaté náu‰nice s granáty
(Gold earring with Czech garnets)
âechy, 2. polovina 19. století, biedermeirovsk˘ styl,
granáty osazeny v obrubách, Au 585/1000, váha 2,4 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 4000 aÏ 4500 CZK

145
Perlov˘ náhrdelník se stﬁíbrn˘m uzávûrem
(Pearl necklace with silver button)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, sloÏeno z perel
o prÛmûru 2,5-3,2mm, délka ‰ÀÛry 45 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
146
Perlov˘ náhrdelník se zlat˘m uzávûrem
osazen˘m diamanty
(Pearl necklace with button in gold
and diamonds)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, sloÏeno z perel
o prÛmûru 4 - 8 mm, 74 kusÛ, uzávûr kombinace
zlata a stﬁíbra, v obrubû osazen briliant o prÛmûru
2,5 mm, kolem kamene diamantové routy
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

143

141
142
Zlat˘ kﬁíÏ s ametysty
(Gold cross with ametysts)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, kﬁíÏ vytvoﬁen
z 11 ametystÛ v obrubách, Au 585/1000, váha 5,8 g,
vyvolávací cena: 2400 CZK (75 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3800 CZK

144 1
Secesní stﬁíbrn˘ náhrdelník
s transparentními emaily
(Art Nouveau silver necklace
with transparent enamels)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, emaily
ve stylu René Lalique, dále zdobeno rubíny
a perliãkami, Ag 900/1000, váha 8,8 g btto,
mimoﬁádn˘ design,
vyvolávací cena: 9900 CZK (309 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

144

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)
Následující poloÏky ãíslo 147-151 jsou draÏeny ve
prospûch Azylového domu Pﬁemysla Pittra pro dûti
a mládeÏ (Asylum House of Pﬁemysl Pittr for
Children and Youth), Karlovarská ul., Praha 6.
Azylov˘ dÛm je ãásteãnû financován státem, ale
sponzorské dary jsou v˘znamné pro jeho ãinnost.
147
Granátov˘ náramek
(Czech garnet bracelet)
âechy, 2. polovina 19. století, tombak, váha 20,7 g
btto, dláÏdûno ãesk˘mi granáty, prÛmûr náramku
6 cm, náramek v etuji,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

148
Stﬁíbrn˘ ryt˘ náramek
(Silver engraved bracelet)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, Ag 900/1000,
váha 16,8 g, zdobeno rytím, prÛmûr 7,5 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (9 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

150
Stﬁíbrné lÏiãky
(Silver teaspoons)
Nûmecko, poãátek 20. století, Ag 800/1000, znaãeno
Herrnsdorf, celkem 6 kusÛ v etuji, váha 86,4 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

149
Stﬁíbrná ãí‰e
(Silver cup)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, datováno
1882, Ag 800/1000, váha 50,2 g, zdobeno rytím,
vyvolávací cena: 1300 CZK (41 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

151
Prsten s rubínem
(Ring with ruby)
âechy, 20 - 30. léta 20. století, Au 585/1000,
váha 1,90 g btto,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1700 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

14

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA A KRESBA
(PRINTS AND DRAWINGS)
152
Liebscher, Adolf (1857-1919),
Houslistka
(Girl with violin)
litografie na papíﬁe, 15x15 cm, rámováno v paspartû
pod sklem, znaãeno vpravo dole na desce, autor byl
v˘znamn˘ malíﬁ figuralista a ilustrátor 2. poloviny
19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

155
Bouda, Cyril, (1901Mapa Prostûjova
(Map of Prostûjov)
mûdirytina, 26x34 cm, rámováno v paspartû
pod sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
156
Drda, Josef, Jan, Alois (1782-1833)
Portrét muÏe podle Raphaela
(Portrait of man after Raphael)
mûdirytina, 16x22 cm, rámováno v paspartû
pod sklem, znaãeno vpravo dole na desce,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK

153 1
Anderle, Jiﬁí (1936Stárnutí
(Growing old)
lept, kresba barevn˘mi tuÏkami, 33x34 cm (deska),
29x15 cm (kresba), rámováno pod sklem, dole
vûnování z roku 1995 s podpisem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

157
Anonym
Pohled z hory Karmel v Palestinû
(View from mountain Carmel in Palestina)
ocelorytina, 16x11 cm, rámováno v paspartû
pod sklem, Nûmecko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 350 CZK (11 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

154
Anderle, Jiﬁí (1936Smutek
(Sadness)
lept, kresba barevn˘mi tuÏkami, 22x33 cm (deska),
rámováno pod sklem, dole vûnování z roku 1997
s podpisem, vzorek s kresbou 1/1,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8000 CZK

161

158
Anonym
Historická mapa Malé Asie
(Historical map of Asia Minor)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
159
Drda, Josef, Jan, Alois (1782-1833)
¤ím‰tí legionáﬁi
(Roman legiones)
mûdirytina, 23x19 cm, rámováno v paspartû
pod sklem, znaãeno vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK
160
Müller, Ervín (Erwin), (1893Mythologick˘ v˘jev
(Picture from mythology)
autor - sudetsk˘ Nûmec narozen˘ v Liberci, odsunut˘
v roce 1947, dﬁevoryt 22x28 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, znaãeno vpravo
dole na desce, datováno 1924,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
161 1
Müller, Ervín (Erwin), (1893Tﬁi ãarodûjnice
(Three witches)
autor - sudetsk˘ Nûmec narozen˘ v Liberci, odsunut˘
v roce 1947, dﬁevoryt 18x15,5 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno 1924,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
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162 1
Obrovsk˘, Jakub (1882Malíﬁka v zahradû
(Paintress in garden)
litografie, 22x28 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole na desce, datováno 1939, autor
byl v˘znamn˘ malíﬁ figuralista, grafik a sochaﬁ
20. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

167
Anonym
Historická mapa Afriky
(Historical map of Africa)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

172
Anonym
Historická mapa Asie
(Historical map of Asia),
kolorovaná mûdirytina, 40x29 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

168 1
Stieler’s Hand-Atlas
Asie
(Asia),
kolorovaná mûdirytina, 39,5x32 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, datováno 1833,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK

173 1
Anonym
Historická mapa Babylonie
(Historical map of Babylonia),
kolorovaná mûdirytina, 40x29 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

162
168
163
Václavek, Hilar (1884Posezení pod stromy
(Sitting under trees)
litografie na papíﬁe, 24x32 cm, rámováno pod
sklem, znaãeno vpravo dole na desce, datováno
1939,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1500 CZK

169 1
Anonym
Historická mapa Persie
(Historical map of Persia)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

174
Souãek, Jan (1941Pohled na Hradãany z Petﬁína
(View on Hradãany in Prague from Petﬁín)
lept, 25x20 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena 550 CZK (17 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

164
BlaÏíãek, Oldﬁich (1887ProjíÏìka na jezírku
(Boat trip on lake)
litografie na papíﬁe, 32x24 cm, rámováno pod
sklem, znaãeno vpravo dole na desce, datováno 1939,
autor dnes oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
165
Anonym
Historická mapa starého svûta
(Historical map of old world)
kolorovaná mûdirytina 39,5x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
166
Anonym
Historická mapa Indie
(Historical map of India)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

173

169
170
Anonym
Historická mapa ·panûlska
(Historical map of Spain)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
171
Anonym
Historická mapa Francie
(Historical map of France)
kolorovaná mûdirytina 39,5x28,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

175
Silovsk˘, Vladimír (1891-1974),
V barokním chrámu
(At baroque cathedral)
lept na papíﬁe, 25x32 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2000 CZK
176
Rosmaster
Portrét nûmeckého radního
(Portrait of German counsellor)
kolorovaná mûdirytina, miniatura, 5x8 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole uprostﬁed,
datováno 1827,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

24

177
Kuba‰ta, Vojtûch (1914Nerudova ulice na Hradãanech
(Nerudova street on Hradãany in Prague)
barevná litografie, 20x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl architekt narozen˘
ve Vídni, vytváﬁel ilustrace pragensií,
vyvolávací cena: 900 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

183 1
Kotterba, C.,
Císaﬁ obûtuje bohÛm
(Imperator’s divine sacrifice)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
VídeÀ, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK

178
Anonym,
ZavraÏdûní Albrechta z Vald‰tejna v Chebu
v roce 1634
(Murder of Albrecht from Valdstein in Cheb)
ocelorytina, 22x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, âechy, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 550 CZK (17 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
179
Anonym,
Zatãení Karla Havlíãka Borovského
(Arresting of Karl Havlíãek Borovsk˘)
ocelorytina, 18x13,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, âechy, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 550 CZK (17 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
180
Anonym,
Portrét
(Portreit) Susanne d’Escars dame de Pompadour
mûdirytina na papíﬁe, 10x14cm, rámováno pod
sklem, Francie, 2. polovina 18. století podle vzoru
z poloviny 17. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
181
Kotterba, C.,
Triumfující císaﬁ
(Imperator triumphans)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
VídeÀ poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
182 1
Kotterba, C.,
¤ímská jízda
(Roman cavalry)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
VídeÀ, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK

190
Hork˘, Franti‰ek, (1879-1936)
Pohled na chrám sv. Barbory v Kutné Hoﬁe
(View on cathedral of St. Barbora in Kutná Hora)
dﬁevoryt, 12x9 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 400 CZK (13 EUR)
odhad: 600 aÏ 800 CZK

183
184
Fiala, Václav (1896Kostelík na kopeãku s vesnicí
(Small church on the hill with village around)
lept, 34x29 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1200 CZK (44 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
185
Souãek, Jan (1941Pohled na Národní divadlo od ﬁeky
(View on Czech National Theater from the river
Vltava)
lept, 21x27 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena 550 CZK (17 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
186
Horst, Leo
Uliãka na Starém Mûstû
(Street in The Old Town of Prague)
lept na papíﬁe, 12,5x17 cm, paspartováno pod sklem,
rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 400 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK
187
Horst, Leo
FaustÛv dÛm na Novém Mûstû
(Faust’s house in Prague)
lept na papíﬁe, 19x15 cm, paspartováno pod sklem,
rámováno, signováno vpravo dole, znaãeno na desce,
datováno 1927,
vyvolávací cena: 700 CZK (22 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK
188
Mayer (Meyer), Josef (1895Zimní Hradãany s podhradím
(Winter Hradãany in Prague with houses under
the castle),
lept na papíﬁe, 19x26 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

182

189
Vorlíãek, Viktor (1909Vesnick˘ dvÛr s vesnicí
(Farm with village)
lept na papíﬁe, 34x28 cm, paspartováno,rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, znaãeno vlevo
dole na desce,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

191
Weigel C.,
Portrét Ceasara de Bus
(Portrait of Ceasar de Bus)
mûdirytina, 13x19 cm, signováno dole uprostﬁed,
âechy, 2. polovina 18. století,
vyvolávací cena: 500 CZK (16 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
192 (1788-1845)
Döbler, G.,
Odvoz získan˘ch symbolÛ moci
(Transporting capture symbols of power)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno uprostﬁed dole na desce,
Praha, vydavatel Erben, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
193
Döbler, Georg (Jiﬁí) (1788-1845)
Odvoz získan˘ch pokladÛ
(Transporting capture tresors)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
Praha, vydavatel Erben, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
194
Anonym
ZavraÏdûní prince de Vrainge Serackem v roce 1584
(Murder of Prince de Vrainge by Serack in the
year 1584)
mûdirytina, 38x30 cm, paspartováno, rámováno
pod sklem, Nûmecko, 2. polovina 17. století, v˘jev
vyjadﬁuje události z bojÛ mezi hugenoty a katolíky
ve Francii, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
195 1
Anonym
Bitva katolického ‰lechtického rodu de Guise
s protestanty
(Battle of noblemen de Guise against hugenots)
mûdirytina, 38x30 cm, paspartováno, rámováno
pod sklem, Nûmecko, 2. polovina 17. století, v˘jev
vyjadﬁuje události z bojÛ mezi hugenoty a katolíky
ve Francii, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

25

196 1
Anonym
Jindﬁich Navarrsk˘ pﬁed PaﬁíÏí v roce 1590
(Henry de Navarre by Paris in the year 1590)
mûdirytina, 38x30 cm, paspartováno, rámováno
pod sklem, Nûmecko, 2. polovina 17. století, v˘jev
vyjadﬁuje události z bojÛ mezi hugenoty a katolíky
ve Francii, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

200
Trampota, Jan (1889-1942)
Rybáﬁské lodi na bﬁehu
(Fishermen’s boats on shore)
barevná litografie, 44x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno 1932
vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
201
Slavíãek, Jan (1900Kvûtiny ve váze
(Flowers in vase)
barevná litografie, 49x37 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce, vlevo
dole podpis s vûnováním, datováno 1931, autor byl
synem malíﬁe Antonína Slavíãka,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

196
197
Polakoviã, Du‰an
Na krásnom modrom Dunaji
(On beautifull blue Donau)
rytina, kombinovaná technika, 51x36 cm,
paspartováno pod sklem, velmi jemnû propracováno,
signováno vpravo dole, datováno 1991, surrealistické
zobrazení porevoluãní Bratislavy,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
198
Nûmec, Karel (1879Svat˘ Kry‰tof patron poutníkÛ a cestovatelÛ
(St. Christopher)
barevn˘ dﬁevoryt, 20x34 cm, paspartováno,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK
199
Obrovsk˘, Jakub (1882Miminko na poli
(Baby on field)
litografie, 22x28 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole na desce, datováno 1939, autor byl
v˘znamn˘ malíﬁ figuralista, grafik a sochaﬁ 20. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

202
BlaÏíãek, Oldﬁich (1887V barokním kostele (At baroque church)
litografie na papíﬁe, 16x20 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
203
Kuba‰ta, Vojtûch (1914Kostel na Starém Mûstû
(Church in Old Town in Prague)
barevná litografie, 20x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl architekt narozen˘
ve Vídni, vytváﬁel ilustrace pragensií,
vyvolávací cena: 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
204
Anonym,
Fotografie nábﬁeÏí, kde dnes stojí budova Mánesu
(Photograph of desappeared houses in Prague)
fotografie, 15,5x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, Praha, poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK
205
Japonsk˘ dﬁevoﬁez
(Japanese woodcut)
dﬁevoﬁez, 24x35 cm, rámováno pod sklem, Japonsko,
1. ãtvrtina 20. století, zobrazení karikatury váleãníkÛ,
reklama k divadelnímu pﬁedstavení,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK

208 1
Grus, Jaroslav (1897Tulipány ve dÏbánu
(Tulips in jug)
barevná litografie, 35x49 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3400 CZK
209 1
Stretti, Viktor (1878Zeln˘ trh-Havelsk˘ trh
(Cabbage market in Prague)
akvatinta, 37x41 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, uvedeno
v grafickém díle V. Strettiho, autor byl v˘znamn˘m
malíﬁem a grafikem, bratr Stretti-Zamponiho
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
210
Alex, Adolf, J. (1890Jízda
(Horse riding)
lept, 32x10,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl grafik
a malíﬁ figuralista, ãasto zobrazuje konû,
vyvolávací cena: 1000 CZK (31 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK
211
Hofbauer, Arno‰t (1869-1944)
Akt
(Nude lady)
kresba tuÏkou, 20,5x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1932, autor byl v˘znamn˘ malíﬁ a grafik figuralista,
Ïák Fr. Îení‰ka,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
212 1
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Lidé v hudebním salonu
(People at music room)
perokresba, 17,5x25 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1970,
autor byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch
ilustrátorÛ 20. století, hojnû publikován i v zahraniãí,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK

206
Grus, Jaroslav (1897Chalupy u silnice
(Cottages around road)
barevná litografie, 40x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

195

207
Grus, Jaroslav (1897Pole s ãervánky
(Fields with red sky)
barevná litografie, 40x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

212

26

213 1
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Balón nad horami
(Balloon on mountains)
litografie, 30x45 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1973, autor byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch
ilustrátorÛ 20. století, hojnû publikován i v zahraniãí,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

215 1
Nechleba, Vratislav (1885Akt zezadu
(Nude lady from back side)
tuÏka na papíﬁe, 30x48 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostﬁed, datováno
1954, autor byl nejlep‰ím portrétistou I. republiky,
za portrét T. G. Masaryka si údajnû úãtoval
nesl˘chanou ãástku a portrétovat T. BaÈu odmítl,
svérázná postava V. Nechleby je zobrazena mimo jiné
ve filmu „Smrt krásn˘ch srncÛ“,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (719 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

217
Born, Adolf (1930Loì „Ambiance“
(Ship „Ambiance“)
barevná litografie, 42x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autorsk˘ tisk,
malíﬁ je jedním z nejznámûj‰ích ãesk˘ch ilustrátorÛ,
vytváﬁí rovnûÏ animované filmy napﬁ.: „Mach
a ·ebestová“,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (344 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
218
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959),
Pohled na opevnûní Hradãan,
(View on fortification of Hradãany
in Prague)
barevná akvatinta na papíﬁe, 25x19 cm, rámováno
v paspartû pod sklem, datováno 1920, podepsáno
vpravo dole a znaãeno vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4000 CZK
219
·imon, Tavík, Franti‰ek, (1877-1942),
Kostel v Prostûjovû,
(Church in Prostûjov in Moravia)
lept na papíﬁe, 25 x 31 cm, rámováno v paspartû
pod sklem, signováno dole vpravo,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4000 CZK

213
214 1
Bauch, Jan (1898Homér
(Homer)
litografie, 31x42 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostﬁed, autor byl
v˘znamn˘m ãesk˘m malíﬁem, grafikem a sochaﬁem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

215
216 1
Nechleba, Vratislav (1885LeÏící akt
(Laying nude lady)
tuÏka na papíﬁe, 34x43 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostﬁed, datováno
1954,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (750 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

220 1
âapek, Josef (1887-1945)
Madona v rámeãku
(Madona in frame)
linoryt na papíﬁe, 33 x 23 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl bratrem spisovatele
Karla âapka a respektovan˘m malíﬁem své doby,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

220

214

216

221 1
âapek, Josef (1887-1945)
Prosba
(Appeal)
linoryt na papíﬁe, 9,5 x 8 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK
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VII. MALBA
(PAINTINGS)
222 1
·ulc, Viktorin (1870Portrét dámy v kroji
(Portait of lady in national costume)
olej na malíﬁském kartonu, 29x39 cm, rámováno,
signováno, vlevo nahoﬁe iniciály, autor byl Ïákem
K. Liebschera,
vyvolávací cena: 7000 CZK (218 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

227 1
Medek, F.
Pijící mnich
(Drinking monk)
olej na malíﬁském kartonu, 16x19 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, znaãeno na rámu, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

225
Anonym
Sluneãnice ve váze
(Sunflower in vase)
tempera na papíﬁe, 35,5x 52 cm, rámováno
pod sklem, âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

223 1
Matas, Václav (1913Záti‰í s kyticí a jablky
(Still life with flowers and apples)
olej na plátnû, 78x97 cm, velk˘ formát, kvalitnû
rámováno, signováno vlevo dole, autor byl Ïákem
J.Obrovského,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 18 000 CZK
224 1
Medek, Jan (1874Ovce na pastvû
(Sheeps on pasture)
olej na dﬁevû, 33x23 cm, rámováno, signováno vlevo
dole,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

224

228
226
Medek, F.
Îehnající mnich
(Blessing monk)
olej na malíﬁském kartonu, 16x 19 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, znaãeno na rámu, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

221

228 1
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Motocykl u leti‰tû s koulí
(Motorbike by airport with ball)
kolorovaná perokresba, 15x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1972, autor byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích
ãesk˘ch ilustrátorÛ 20. století, hojnû publikován
i v zahraniãí,
vyvolávací cena: 8500 CZK (266 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
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229 1
Mandel, Jiﬁí (1923Îena u ‰álku ãaje
(Woman with cup of tea)
olej na plátnû, 98x79 cm, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
230 1
Toman, Václav (1896Vesniãka s rybníãkem
(Small village with pond)
tempera na papíﬁe, 50x39 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7000 CZK
231
Votruba, Franti‰ek, (1895Portrét cikánky
(Portreit of gipsy girl)
olej na kartonu, 27x35 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
232
Hoppe-Teinitzerová, Marie (1879Portrét zasnûné dívky s dlouh˘mi vlasy
(Dreaming girl with long hair)
pastel na papíﬁe, 43x53 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, název ve
francouz‰tinû „La Reverie“ dole uprostﬁed,
absolventka UMPRUM, vytváﬁí umûleck˘ textil,
gobelín „Diana“ podle návrhu M. ·vabinského
obdrÏel Grand Prix na v˘stavû v PaﬁíÏi v roce 1925,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
233 1
Molnár, Karel (1903VyjíÏìka na koni
(Horse riding)
olej na kartonu, 40x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena 8500 CZK (266 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
234 1
Lázniãka, L.
Záti‰í s ovocem a vinn˘mi sklenicemi
(Still life with fruits and wine glasses)
olej na malíﬁském kartonu, 61x47 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor uveden v Tomanovû
slovníku,
vyvolávací cena 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

234

229
235
Maran, S.G., (1886Alpská krajina
(Alpes Landscape)
olej na kartonu, 63x45 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

239
Mandel, Jiﬁí (Jura), ml., (1923Záti‰í s hru‰kami a ubrouskem
(Still life with pears and napkin)
olej na plátnû, 63x77 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

236 1
Nechleba, Vratislav (1885Dáma v klobouku
(Lady in hat)
olej na dﬁevû, 50x60 cm, rámováno, signováno
vpravo uprostﬁed, datováno 1945, autor byl
nejlep‰ím portrétistou I. republiky, za portrét
T.G. Masaryka si údajnû úãtoval nesl˘chanou ãástku
a portrétovat T. BaÈu odmítl, svérázná postava
V. Nechleby je zobrazena mimo jiné ve filmu „Smrt
krásn˘ch srncÛ“, poznámka: není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 96 000 CZK (3000 EUR)
odhad: 100 000 aÏ 120 000 CZK

240
Anonym
Lesní cesta
(Road in Forest)
tempera na papíﬁe, 22x14 cm, rámováno pod sklem,
âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena 800 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1400 CZK

237 1
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Motocykl u leti‰tû s krabicí
(Motorbike by airport with box)
kolorovaná perokresba, 21x16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1971, autor byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích
ãesk˘ch ilustrátorÛ 20. století, hojnû publikován
i v zahraniãí,
vyvolávací cena: 6500 CZK (203 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
238 1
Muttich, Kamil, Vladislav (Orfano) (1873-1924)
Pohled z Je‰tûdu
(View from mountain Je‰tûd in Bohemia)
kva‰ na kartonu, 38x38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1915,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

241
Plecháãek, Václav
Stojící Ïena v kroji
(Standing lady in national costume)
olej na plátnû, 14x23 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno v zástûﬁe 1893,
vyvolávací cena: 1400 CZK (44 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
242
Zápeca, Karel (1893Jezero v Tatrách
(Lake in Tatra mountains)
olej na plátnû, 65x47 cm, signováno vpravo dole,
autor pÛsobil mimo jiné v Rusku,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
243
Ku‰midrowicz, Jan
Îena v kroji loupající cibuli
(Old woman in national costume cuting onion)
olej na plátnû, 34x41cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1919,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8000 CZK
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244 1
Radenacher
Malá plachetnice ve stﬁedomoﬁí
(Small sailboat on Mediterranean Sea)
olej na kartonu, 51x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, nûmeck˘ autor, 1. ãtvrtina 20. století,
vyvolávací cena 6000 CZK (188 EUR)
odhad 8000 aÏ 9000 CZK
245
Anonym
Madona s dítûtem
(Madona with her child)
ikona, tempera na dﬁevû, pﬁekryto mosazn˘m
stﬁíbﬁen˘m okladem, 18x22 cm, Rusko, pﬁelom
19. a 20. století, vyobrazení „Bohorodiãka
Hodegetria-Smolenská“, osvûdãení,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK
246
Anonym
Madona s dítûtem miniatura
(Madona with her child miniature)
ikona, tempera na dﬁevû, pﬁekryto stﬁíbrn˘m
okladem, Ag 875/1000, rámováno pod sklem,
Rusko, 2. polovina 19. století, vyobrazení
„Bohorodiãka Hodegetria-Smolenská“,
vyvolávací cena: 8500 CZK (266 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK

252

247
Anonym,
Zmrtv˘chvstání a dvanáct svátkÛ
(Grave rising and twelve holidays)
ikona, tempera na dﬁevû, 42x54 cm, Rusko, polovina
19. století, po‰kozeno, mimoﬁádnû velk˘ rozmûr,
osvûdãení,
vyvolávací cena: 25 000 CZK
(781 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 39 000 CZK

248
Kunz,
Záti‰í s rÛÏemi a jahodami
(Still life with roses and strawberries)
olej na plátnû, 91x51 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1941,
vyvolávací cena 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

250
Mandel, Jiﬁí, st. (1886Staﬁec s kosou
(Old man with scythe)
olej na plátnû, 63x77 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7500 CZK

249
Hauptmann-Sedláãek, Jaromír (1899Akt v zahradû
(Nude lady at garden)
olej na plátnû, 48x66 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (328 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

251 1
Hudeãek, Antonín (1872âervené pole s podzimním lesíkem
(Red field with autumn small forest)
olej na plátnû, 97x 67 cm, rámováno, datováno
1925, signováno vpravo dole, autor byl jedním
z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch krajináﬁÛ své doby,
znaleck˘ posudek, poznámka: není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena 42 000 CZK (1313 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 70 000 CZK
252 1
Anonym
Dûti symbol léta
(Children symbol of summer)
kva‰ na papíﬁe, 45x37 cm, rámováno pod sklem,
âechy, kolem poloviny 19. století, pravdûpodobnû
návrh pro fresku, vzadu pﬁipsáno Josefu Navrátilovi
galerií Karásek v Praze (kolem roku 1930),
vyvolávací cena: 10 000 CZK (313 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
253
Tondl, Karel (1893Opalování u ﬁeky
(Sunbathing by a river)
tempera, 17x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1943,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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254 1
Niederle, Lubor (1865Chlapci u ohníãku
(Boys around fire)
olej na plátnû, 89x 59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole „NL“, datováno 1908, obraz se
vyznaãuje secesními prvky, vzadu název obrazu
„Krajina u Uherského Brodu“, autor byl rovnûÏ
v˘znaãn˘m historikem a národopiscem,
vyvolávací cena 14 000 CZK (438 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 20 000 CZK
255
Miljan, M.
Moﬁe v Dalmácii
(Sea in Dalmacia)
olej na pﬁekliÏce, 35x25 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1939,
vyvolávací cena: 1500 CZK (47 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK
256 1
Müller, Ervín (Erwin), (1893Potrestání Niobé (Niobé punishment)
kva‰ na papíﬁe 30,5x38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1919, autor
- sudetsk˘ Nûmec narozen˘ v Liberci, odsunut˘
v roce 1947, v˘jev z antické mythologie, bohové
Apollón a Artemis trestají Niobé a její dûti,
vyvolávací cena: 3900 CZK (122 EUR)
odhad: 5500 aÏ 8000 CZK
257 1
Nachtigal, Franti‰ek (1894Portrét dítûte (Portreit of child)
olej na plátnû, 28x32 cm, rámováno, signováno,
autor byl Ïák A. Liebschera, M. ·vabinského, maluje
zvlá‰tû podobizny a figurální kompozice,
vyvolávací cena: 7000 CZK, (219 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

259
Mal˘, Franta (Hájek-Hvûzdinsk˘) (1900Krajina v Palestinû
(Landscape in Palestina)
olej na plátnû, 72x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole pod rámem, autor byl Ïákem profesora
Bukovace,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

264 1
Wenig, Josef (1885-1939)
Muzikanti
(Musicians)
kolorovaná perokresba, 29x39 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1931, autor byl v˘znamn˘m ilustrátorem,
návrháﬁem kost˘mÛ a malíﬁem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (156 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

260 1
Anonym
Horské údolí
(Valley in mountains)
olej na kartonu, 67x 47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravdûpodobnû TouÏimsk˘, datováno
1921,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
261 1
Anonym
Svat˘ Josef
(St. Joseph)
olej na plátnû, 59x79 cm, rámováno, âechy, barokní
obraz z konce 18. století, znaleck˘ posudek:
Doc. PhDr. Jiﬁí Dvorsk˘, poznámka: není v˘vozní
povolení,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1094 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

264
262 1
Kudûlka, Josef (1911Dívka v kroji
(Girl in national costume)
olej na plátnû, 46x46 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, motiv podle JoÏky Úprky,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
263 1
Wenig, Josef (1885-1939)
Îebrák
(Beggar)
kolorovaná perokresba, 23x33 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo uprostﬁed, autor byl
v˘znamn˘m ilustrátorem, návrháﬁem kost˘mÛ
a malíﬁem,
vyvolávací cena: 7500 CZK (234 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

265 1
Pittermann, Josef (1894-1918)
Îeny na poli
(Women on field)
olej na plátnû, 53x42 cm, rámováno signováno vlevo
dole, nápis: „Roztﬁásání“, datováno 1916, autor byl
Ïákem Hynaise a Preislera,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (563 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK
266
Augusta, A., Karel (1883¤eka v podhÛﬁí
(River under mountains)
olej na kartonu, 48x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
267 1
Seidler, E.
Zámek Veveﬁí
(Castle Veveﬁí)
olej na dﬁevû, 27x24 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1932,
vyvolávací cena: 2200 CZK (69 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

257
258
Bíno, J.
Pohled na Hradãany
(View on Hradãany in Prague)
tempera na kartonu, 67x49 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
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268 1
·varc, Václav (1886Krajina s poli a lesíky
(Landscape with fields and small forests)
olej na kartonu, 65x42 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1921, autor byl Ïákem Hynaise,
studoval i v PaﬁíÏi,
vyvolávací cena: 7000 CZK (219 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK
269
Copf, J.
Miniatura-Portrét muÏe v obleku
(Miniature-Portreit of man in suit)
malba na celuloidu, ovál 4,5x6 cm, rámováno
v rámeãku imitující slonovinu (dráÏìansk˘ styl),
signováno dole uprostﬁed, datováno 1925,
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
270
Anonym
Miniatura-Portrét Ïeny v ‰atech
(Miniature-Portreit of woman in dress)
malba na celuloidu, ovál 4,5x6 cm, rámováno
v rámeãku imitující slonovinu (dráÏìansk˘ styl),
párová miniatura k pﬁedchozí, pravdûpodobnû Copf,
J., kolem roku 1925,
vyvolávací cena: 3800 CZK (119 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
271 1
Würtz
Miniatura – Portrét rokokové dámy
(Miniature – Portreit of rococo lady)
malba na slonovinû, ovál 5x 6 cm, rámováno
v kostûném rámeãku (dráÏìansk˘ styl), signováno
vpravo uprostﬁed, Nûmecko, konec 19. století,
pravdûpodobnû portrét francouzské královny Marie
Antoinette popravené v roce 1793,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

273 1
Anonym
·umavské jezero
(Lake in ·umava mountains)
olej na plátnû, rámováno, 75x61 cm, 1. ãtvrtina
20. století, signováno vpravo dole neãitelnû,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
274
Fiala, Zdenûk (1917Tulák
(Tramp)
kolorovaná perokresba, 15x19 cm, paspartováno,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
275 1
Minaﬁík, Jan, B. (1862-1937)
Krajina s nûmeckou chalupou
(Landscape with German cottage)
olej na plátnû, 22x18 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1922, autor byl
v˘znamn˘ krajináﬁ, Ïák J. Maﬁáka,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
276 1
Anonym
Cikáni a cikáÀata s koÀsk˘m povozem (Gipsies
ant gipsies’s children with their horses and coach)
olej na kartonu, 66x50 cm, novû rámováno,
2. polovina 19. století, malováno v duchu
romantismu,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (531 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

277 1
Anonym
Lesní m˘tina
(Meadow in forest)
olej na kartonu, 61x37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravdûpodobnû H. Wüage, vzadu
vûnování v Nûmãinû, Nûmecko, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
278
Moravec, Alois (1899Léto na jezeﬁe
(Summer by lake)
olej na plátnû, 59x46 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1943,
vyvolávací cena: 3700 CZK (116 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK
279
Jícha, Václav (1874Pole obilí v krajinû
(Field of corn in landscape)
akvarel, 43x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor
byl v˘znaãn˘m krajináﬁem Slovácka,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
280 1
Nágl, Moﬁic (Franti‰ek) (1889Vesnická pouÈ
(Fair in village)
akvarel, 42x33 cm, rámováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3000 CZK (94 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
281 1
Janovsk˘, Jan, Karel, (1869-1931)
Moﬁe se skalami a plachetnicí
(Sea with rocks and sailboat)
olej na plátnû, 42x32 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

276

282 1
Anonym
Holandská krajina
(Holand landscape)
olej na plechu, 52x24 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravdûpodobnû Van Hautens,
Holandsko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (281 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
283 1
Anonym
Panorama Hradãan
(View on Hradãany in Prague)
olej na plátnû, 89x74 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, signatura neãitelná, datováno 1953,
malováno podle J. ·etelíka,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (562 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

271
272 1
Camphoogeim
Miniatura – Portrét pruského krále Fridricha II.
1746-1786)
(Miniature – Portreit of king of Prusia Fridrich II
1746-1786)
malba na slonovinû, ovál 6,5x 8,5 cm, rámováno
v kostûném rámeãku (dráÏìansk˘ styl), signováno
vpravo uprostﬁed, Nûmecko, konec 19. století,
vyvolávací cena: 7500 CZK (234 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

272

284
Kudûlka, Josef (1911Dívka v ‰átku
(Young woman in headscarf )
akvarel, 33x47 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1933,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
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285 1
Jansa, Václav (1859-1913)
Loìka na rybníku
(Small boat on pond)
akvarel, 25x15 cm, rámováno pod sklem, signováno
vlevo dole, autor byl malíﬁ krajináﬁ, v roce 1898
pracoval s Maroldem na panoramatu bitvy u Lipan,
vyvolávací cena: 3500 CZK (109 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

285
286 1
Jelínek, Josef (1871-1945)
Jizera u Turnova
(River Jizera by town Turnov)
olej na kartonu, 47x38 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1906,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
287 1
Wierer, Alois (1878SchÛzka v parku
(Date at park)
olej na kartonu, 45x63 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, znaãeno ‰títkem na rámu,
autor Ïánrov˘ch v˘jevÛ pÛsobící rovnûÏ v Nûmecku
a USA,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (531 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 28 000 CZK
288
Lhoták, Antonín (1897Les s potokem
(Forest with brook)
olej na kartonu, 33x23 cm, rámováno, signováno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (63 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

291 1
Stﬁíbrn˘, Vladimír (1905Tﬁi Grácie
(Three nude ladies)
olej na dﬁevû, 56x74 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor byl znám˘m malíﬁem figuralistou,
s oblibou maloval Ïenské akty, byl Ïákem
J. Obrovského, po‰kozeno
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1094 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 48 000 CZK
292
Berkes, Antal (1874-1938)
Ru‰ná ulice
(Busy road)
olej na plátnû, 36x30 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor byl znám˘m maìarsk˘m malíﬁem,
pÛsobil v PaﬁíÏi, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (391 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

297 1
Anonym
Dáma v parku
(Lady at park)
olej na kartonu, ovál 59x 88cm, rámováno,
1. polovina 20. století, signatura neãitelná,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

293
Anonym
Moﬁe s kameny
(Sea with stones)
olej na malíﬁském kartonu, 25x 18cm, rámováno,
z pozÛstalosti malíﬁe Hanu‰e Hackenschmieda, Ïáka
Maﬁáka,
vyvolávací cena: 1800 CZK (56 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
294
Mandel, Jiﬁí, ml. (1923Vltavské údolí v zimû
(Valley of river Vltava in winter)
olej na plátnû,68x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7000 CZK
295 1
Horník, Jiﬁí (1916Italská dívka
(Italian girl)
olej na plátnû, 51x 78 cm, rámováno, signováno
nahoﬁe uprostﬁed, datováno 1959, autor byl Ïák
profesora Obrovského,
vyvolávací cena: 4500 CZK (141 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7000 CZK

289 1
Sládek, Antonín (1943âervené kanape
(Nude lady on red bed)
monotyp, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 2002, autor je
absolventem V· UMPRUM v Praze, má francouzské
obãanství, jeho díla jsou zastoupena v NG a v dal‰ích
pﬁedních evropsk˘ch a americk˘ch galeriích,
vyvolávací cena: 6000 CZK (188 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
290 1
Nechleba, Vratislav (1885Akt zrzavé dámy s maskou
(Nude red hair lady with mask)
olej na dﬁevû, 29x37 cm, rámováno pod sklem
v umûleckém rámu, znaãeno na rámu, autor byl
nejlep‰ím portrétistou I. republiky, za portrét
T. G. Masaryka si údajnû úãtoval nesl˘chanou ãástku
a portrétovat T. BaÈu odmítl, svérázná postava
V. Nechleby je zobrazena mimo jiné ve filmu
„Smrt krásn˘ch srncÛ“, znaleck˘ posudek,
poznámka: není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 88 000 CZK (2750 EUR)
odhad: 95 000 aÏ 110 000 CZK

296 1
Toman, Václav (1896Moﬁe v Gradaku u Dubrovníka
(Sea in Gradak near Dubrovnik)
olej na plátnû, 60x46 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, Ïák AVU v Praze u profesora
Bukovace,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

297
298 1
Stretti, Viktor (1878Portrét muÏe
(Portreit of man)
pastel na papíﬁe, ovál 47x58 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo uprostﬁed, autor byl
v˘znamn˘ malíﬁ a grafik, bratr Stretti-Zamponiho,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (438 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
299 1
Bernhardt, Rudolf (1895¤íãka s hradem Trosky
(Small river with castle Trosky)
olej na plátnû, 112x76 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor pÛsobil v âechách a v Polsku,
vyvolávací cena 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 18 000 CZK
300 1
Müller, Franti‰ek (1865Portrét dámy
(Portreit of lady)
olej na plátnû, ovál 42x56 cm, rámováno, signováno
pod rámem, datováno 1885, autor byl portrétistou
a figuralistou ve Vídni,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (500 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 29 000 CZK
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301
Petﬁíková, A.
Zvûdaví mni‰i
(Curious monks)
akvarel, 22,5x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1900 CZK (59 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
302
Chodounská, A.
Krkono‰e v zimû
(Giant Mountains in winter)
olej na kartonu, 34x46,5 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (125 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
303 1
Molnár, Karel (1903Divok˘ kÛÀ a leÏící akt
(Wild horse and laying nude woman)
olej na kartonu, 31x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (391 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK

303

304 1
Bûlocvûtov, Andrej (1923Kubistická hlava Ïeny
(Cubistic head of woman)
olej na kartonu, 33x40 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoﬁe, datováno 1955, autor byl ruského
pÛvodu a Ïil v Praze,
vyvolávací cena: 12 800 CZK (400 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 17 000 CZK

307 1
Peters, Josef (1881-1915)
Spoleãnost na dostizích
(Company by horse-race)
kva‰ na papíﬁe, 38x46 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
Mnichov 1909, ãesk˘ autor pÛsobil spoleãnû
s Maroldem jako ilustrátor nûmeck˘ch ãasopisÛ,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (563 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

305 1
Bílek, Alois (1887Skupina Ïen
(Group of women)
olej na kartonu, 50x65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1936, autor Ïil ve Francii,
pravidelnû se úãastnil oficiálních v˘stav v paﬁíÏské
„Galerie des Arts Decorative“,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1094 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

308 1
Ronek, Jaroslav (1892Lokomotiva na nádraÏí
(Steam engine on railway station)
olej na kartonu, 68x50 cm, rámováno pod sklem,
signováno, autor maloval ãasto lokomotivy a dal‰í
technické objekty z období I. republiky,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (438 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

306 1
Preisler, Jan (1872-1918)
IkarÛv pád
(Ikaros fall)
pastel na papíﬁe, 35x46 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor patﬁí
k nejv˘znamnûj‰ím ãesk˘m malíﬁÛm, jeden
ze zakladatelÛ ãeské moderní malby, znaleck˘
posudek, poznámka: není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 60 000 CZK (1875 EUR)
odhad: 80 000 aÏ 100 000 CZK

309 1
Radimsk˘, Václav (1867-1946)
Letní krajina u ﬁíãky pﬁed bouﬁí
(Summer landscape by river before storm)
olej na malíﬁském kartonu, 98x68 cm, rámováno
v ﬁezaném rámu pod sklem, signováno vpravo dole,
autor Ïil nûkolik let ve Francii, v souãasnosti oblíben
mezi sbûrateli, jako krajináﬁ impresionista, znaleck˘
posudek, poznámka: není povolení k v˘vozu,
vyvolávací cena: 140 000 CZK (4375 EUR)
odhad: 160 000 aÏ 200 000 CZK
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VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
310 1
âert s trubkou
(Devil with trumpet)
Rakousko, poãátek 20. století, „vídeÀsk˘“ bronz,
malováno, v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena 2900 CZK (91 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

314 1
KÛÀ
(Horse)
západní Evropa, 20. století, bronz na onyxu, celková
v˘‰ka 29 cm, délka 36 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

318
Îába
(Frog)
Stﬁední Evropa, 1. polovina 20. století, mosaz,
délka 9 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (41 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

311 1
Dívka s kÛzlátkem
(Girl with kid)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
kovová kompozice na bílém a ãerném mramoru,
celková v˘‰ka 26 cm, celková délka 53 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (281 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

314

311
312 1
Arabsk˘ chlapec
(Arabic boy)
stﬁední Evropa, 20. aÏ 30. léta 20. století, malováno
ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, osazeno na kamenu
ve tvaru popelníku, celková v˘‰ka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
313 1
Turek s otroky
(Turk with slaves)
âechy, 1. polovina 20. století, bronz, podle ãásti
souso‰í z Karlova Mostu, v˘‰ka 28 cm, délka 25 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

315 1
Nahá taneãnice
(Nude dancer)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, bronz na onyxovém
podstavci, styl art deco, signováno v bronzu Otomar
Such˘ nar. 1882, autor pÛsobil v PaﬁíÏi v ateliéru
sochaﬁe Rodina, celková v˘‰ka 43 cm,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (844 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 40 000 CZK

315
316
Busta dívky v kroji
(Bust of girl in national costume)
âechy, poãátek 20. století, sádra, signováno Franti‰ek
Úprka (1868-1929), autor tvoﬁil pﬁedev‰ím lidové
námûty, bratr malíﬁe JoÏi Úprky, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

319
Král s kopím
(King)
âechy, 2. polovina 19. století, polychromovaná
dﬁevoﬁezba, jedná se pravdûpodobnû o postavu krále
Václava, v˘‰ka 42 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

317
EgypÈanka
(Egyptian woman)
stﬁední Evropa, 20. století, bronz na dﬁevûném
podstavci, celková v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (53 EUR)
Odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

320 1
BaÏant (Bird -pheasant)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, bronz na onyxovém
podstavci, styl art deco, celková v˘‰ka 33 cm,
délka 57 cm,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (719 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK
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321 1
Stojící akt
(Standing nude lady)
âechy, 20. aÏ 30. léta 20. století, sochaﬁská sádra,
patinováno, styl art deco, mimoﬁádná velikost
- v˘‰ka 87 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (344 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK

321

323 1
Dva tygﬁi
(Two tigers)
západní Evropa, 20. -30. léta 20. století, ãernû
Ïilkovan˘ bíl˘ mramor, sklenûné oãi, styl art deco,
v˘‰ka 20 cm, délka 26 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (172 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

326
Svat˘ Jan Nepomuck˘
(St. Jan Nepomucky)
âechy, Dobﬁí‰, Jan Hájek, konec 20. století,
polychromovaná dﬁevoﬁezba ve stylu baroka,
v˘‰ka 35 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (78 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

324 1
BÛh Poseidon
(God Poseidon)
¤ecko, 2. polovina 20. století, kovová kompozice
s bronzovou patinou, osazeno na ãerném bíle
Ïilkovaném mramoru, celková v˘‰ka 67 cm,
vyrobeno podle pÛvodního antického vzoru, originál
se nachází v archeologickém muzeu v Athénách,
je vyroben z bronzu a mûﬁí pﬁes 2 m,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (375 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

327 1
Secesní taneãnice
(Art Nouveau dancer)
Francie, poãátek 20. století, bronz na ãernû
Ïilkovaném mramoru, signováno v bronzu
H. Fugére, celková v˘‰ka 44 cm,
vyvolávací cena: 58 000 CZK (1813 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK
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322
Madona s dítûtem
(Madona with her child)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, bronz
na mramorovém podstavci, signováno vlevo dole
v bronzu „Sr‰eÀ“, celková v˘‰ka 52 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (625 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 40 000 CZK

325 1
Busta ﬁímského vojáka
(Bust of Roman soldier)
Francie, 2. polovina 19. století, biskvit, na podstavci
latinsk˘ nápis: „Za svobodu, slávu a vlast.“,
v˘‰ka 52 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
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