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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
19. 2. - 25. 2. 2005 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
19 - 25th February 2005 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v sobotu 26. 2. 2005 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 26th February at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.
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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.
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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 = 31 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 26. 2. 2005 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 19. - 25. 2. 2005 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 + DPH. 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 = 31 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,
26th February 2005 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 2. 2. 2005
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
ALMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 19 - 25th February 2005
every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
5. The payments in cash for auctioned items
should be settled in auction breaks as
explained in point 3 of 'basic information'.
Further the bidder is charged an auction fee
which is set at 12% of the final bid +VAT.
6. The auctioned item will be handed over
immediately upon payment of the charges
above. If you are unable to collect your item
at that time a special date can be individualy
arranged.
Prague, 2nd February 2005
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
Art decová cínová Ïardiniéra se sklenûnou vloÏkou
(Art Deco tin bowl with glass insert)
Francie, 20. -30. léta 20. století, zdobeno plastick˘m
a ornamentálním dekorem, délka 40 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

4

1
2
Kropenka z perleti
(Aspersorium from mother-of-pearl)
Itálie, 2.polovina 19. století, vyﬁezávaná perleÈ na
dﬁevûném podkladu, centrální motiv Jan Kﬁtitel
kﬁtící JeÏí‰e Krista, v˘‰ka 24 cm, zajímavá práce,
vyvolávací cena: 7600 CZK (245 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

5
Cínová krabiãka na ‰perky
(Tin box for jewellery)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno plastick˘m
vegetativním dekorem, vnitﬁek ãalounûn˘, dole nápis
„Deposé“ (patentováno) a ãíslo, délka 20 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

7
8
Cínová secesní mísa s dekorem tﬁe‰ní
(Tin Art Nouveau bowl with decoration of
cherries)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, v˘razn˘ secesní
plastick˘ dekor, stﬁíbﬁeno, znaãeno JBE, sklenûná
vloÏka, délka 41 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (306 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 13 000 CZK

5
8
6
Mosazn˘ ko‰ík se dvûma sklenûn˘mi vloÏkami
(Brass basket with two glass inserts)
Nûmecko, WMF, 20. -30. léta 20. století, styl art
deco, zdobeno vegetativním dekorem, v˘‰ka 24 cm,
kovové v˘robky firmy WMF z období secese a art
deco patﬁí mezi sbûratelsky vyhledávané,
vyvolávací cena: 5800 CZK (187 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

10
Stﬁíbrn˘ tﬁíramenn˘ svícen
(Silver candlestick for three candles)
Nûmecko, 20. -30. léta 20. století, plasticky zdobeno
v pseudobarokním stylu, Ag 835/1000, váha 425 g,
v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK

2
3
Sklenûn˘ voÀavkov˘ flakón s mosazn˘m uzávûrem
(Glass parfume bottle with brass closure)
âechy, 2.polovina 19. století, modré sklo zdobené
zlacením a Ïlutou malbou s vegetativním dekorem,
v˘‰ka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
4
NÛÏ na dopisy s podloÏkou
(Knife for letters with pad)
Francie, 2.polovina 19. století, bronz, zdobeno
plastick˘m v˘jevem orla, symbolu císaﬁství, modelér
Frecourt, nápis: „Bronze veritable“ (prav˘ bronz),
délka noÏe 25 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

9
Sklenûn˘ korbel s cínov˘m víãkem
(Glass jug with tin cap)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, pÛllitr z kﬁi‰Èálového
skla, zdobeno rytím, cínové víãko s plastick˘m
dekorem trpaslíka hrajícího kuÏelky, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

6
7
Cínová secesní miska s uchem
(Tin Art Nouveau bowl with handle)
Francie, Minerva, pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno
vegetativním dekorem v duchu secese, délka 46 cm,
restaurováno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 6800 aÏ 8500 CZK
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18
Petrolejová lampa v orientálním stylu
(Petroleum lamp in oriental style)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20.století, kovov˘
podstavec s bronzovou patinou zdoben˘ plastick˘mi
orientálními ornamenty, podstavec na nohách
v podobû sloních hlav, modré kulaté stínidlo, celková
v˘‰ka 54 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (242 EUR)
odhad: 10.000 aÏ 12.000 CZK

11
Váha Dayton
(Balance Dayton)
USA, 20. -30. léta 20. století, pﬁesná
obchodní váha od známého v˘robce,
v˘‰ka 75 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (290 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
12
Kovov˘ svícen s kvûtinami, plazy a hmyzem
(Metal candlestick with flowers, reptiles and
insect)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, pûti plamenn˘
svícen, naturalistick˘ styl, kovová kompozice
s bronzovou patinou, podstavec ãern˘ kámen s bíl˘m
Ïilkováním, v˘‰ka 56 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (242 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

17

15

14

15
Kouzelník maÀásek s dﬁevûnou hlavou
(Wizard puppet with wooden head)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, dﬁevûná malovaná hlava,
ruce a nohy, v˘‰ka 48 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
16
Stojánek s obrázkem svaté Barbory
(Stand with small picture of St. Barbara)
âechy, 2.polovina 19. století, dﬁevûn˘ podstavec
a rámeãek s miniaturou sv. Barbory, akvarel na papíﬁe
7x11 cm, v˘‰ka stojánku 34 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

18
19
Kovov˘ podstavec na kvûtináãe
(Metal stand for flower-pots)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno
plastick˘m dekorem v duchu vídeÀské secese, v˘‰ka
95 cm, mírnû po‰kozeno
vyvolávací cena: 6200 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

12
13
Dﬁevûn˘ ﬁezan˘ tác
(Wooden engraved dish)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, plastická ﬁezba
ve tvaru vinné révy, délka 31 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK
14
·a‰ek maÀásek s dﬁevûnou hlavou
(Clown puppet with wooden head)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, dﬁevûná malovaná hlava,
ruce a nohy, v˘‰ka 48 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

16
17
Stﬁíbrná mísa na ãtyﬁech noÏkách
(Silver plate on four small legs)
Rakousko, pﬁed rokem 1866, plasticky zdobeno
v barokním stylu, Ag 812/1000 (13 lotÛ), váha 253
g, délka 27 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 7800 CZK (252 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

19
20
Miska z bronzu
(Small dish from bronze)
Francie, 18. století, opotﬁebení díky ãastému
pouÏívání, v˘‰ka 8 cm, prÛmûr 22 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

5

21
Bronzová lÏíce
(Bronze spoon)
stﬁední Evropa, 18. století, lÏíce pouÏívaná jako
hladítko pro ‰tukatéry a sochaﬁe,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 800 aÏ 1200 CZK

22
Dﬁevûn˘ pohárek s mosaznou intarzií
(Wooden beaker with brass inlay)
západní Evropa, 1. polovina 19. století, kupa
zvoncovitého tvaru, oblá pﬁedsazená noha, ãernû
moﬁeno, intarzie v podobû rostlinn˘ch rozvilin,
atypick˘ kus ve stylu „Boulle“, v˘‰ka 12 cm, prÛmûr
kupy 8 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 3600 CZK (116 EUR)
odhad:4500 aÏ 5500 CZK
23
Kovová krabice na cigarety
(Metal box for cigarettes)
Rakousko, poãátek 20. století, secesní styl, mosazn˘
stﬁíbﬁen˘ plech, plastick˘ zdobeno stylizovan˘m
dekorem ‰nekÛ, znaãeno zespodu, ‰íﬁka 11 cm, délka
21 cm, stﬁíbﬁení ãásteãnû setﬁeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (65 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
24
Stﬁíbrná cukﬁenka se sklenûnou vloÏkou
(Silver sugar box with glass insert)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století, stﬁíbrná
montáÏ z tepaného plechu s barokními ornamenty,
vloÏka z rÛÏového skla, pÛvodní puncování, Ag
800/1000,
vyvolávací cena: 7500 CZK (242 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK

27
Uzávûr na vinnou láhev
(Closure on bottle of wine)
âechy, 2.polovina 19. století, uzávûr v podobû
mnicha, biskvit, malováno, celková v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1400 CZK
28
Stﬁíbrná pudﬁenka
(Silver powder case)
âechy, 20. -30. léta 20. století, styl art deco,
pudﬁenka se zrcátkem obdélníkového tvaru, na
povrchu zdobeno rytím, Ag 800/1000, váha 82,6 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
Následující nábytek je k prohlédnutí v obchodû
v pﬁízemí a bude draÏen na zaãátku II. kola:
(Following furniture is exhibited at shop on the
first floor and will be auctioned at the begining of
second session)
29
Psací stÛl ve stylu klasicismu
(Writing table in classicism style)
stﬁední Evropa, konec 19. století, d˘hováno oﬁechem,
nohy bohatû ﬁezané vegetativním dekorem
a beraními hlavami, rozmûry 79x146x84, stÛl
zajímav˘ stylovû i nároãn˘m provedením,
poznámka: v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 72 000 CZK (2323 EUR)
odhad: 80 000 aÏ 95 000 CZK
30
Barokní zrcadlo v ãerném vykládaném rámu
se stolkem
(Baroque style mirror in black inlayed frame with
table)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, historismus ve
stylu italského baroka, intarzováno perletí a mosazí,
mosazné ozdoby, na konzolovém stolku mramorová
deska, rozmûry pﬁibliÏnû v˘‰ka 290 cm, ‰íﬁka
100 cm, zámeck˘ nábytek,
poznámka: není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1258 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

30
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25
Mechanick˘ gramofon s ãerveno zelenou troubou
(Mechanical record player with red green tube)
stﬁední Evropa, na pﬁenosce znaãka Rival, poãátek
20. století, natahování na kliku, funkãní, celková
v˘‰ka 78 cm,
vyvolávací cena:18 000 CZK (581 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 29 000 CZK
26
Desertní pﬁíbory se stﬁíbrn˘mi rukojeÈmi
(Desert set with silver handles)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, 6 noÏÛ a 6
vidliãek, ocelové zlacené stﬁenky, rukojeti Ag
800/1000, váha 246 g btto, délka vidliãky, 14,5 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

29
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II. SKLO
(GLASS)
31
Kﬁi‰Èálová váza s ãerven˘mi obdélníky
(Crystal vase with red oblongs)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. století, styl art deco,
zdobeno ãervenou probru‰ovanou lazurou
a leptáním, v˘‰ka 27,5 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (61 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
32
Kﬁi‰Èálová váza s ãernou lazurou a brou‰en˘mi
kvûtinami
(Crystal vase with black coating and engraved
flowers)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. století, styl art deco,
v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (42 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
33
Váza z vrstveného skla s motivem pasáãka
a oveãek
(Vase from cameo glass with shepherd and sheeps)
Morava, Krásno nad Beãvou, 20. -30. léta 20. století,
styl art deco, vrstvené, brou‰ené a leptané sklo, v˘‰ka
30 cm, váza zajímavá námûtem i barevností,
vyvolávací cena: 7500 CZK (242 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 500 CZK

38
Mísa na noze z irizovaného ãirého skla s fialov˘mi
nitûmi a nálepy
(Bowl on leg from irisated crystal glass with violet
fibres and spots)
âechy, styl Kralik Lenora, 20. století, secese, prÛmûr
mísy 24 cm, mimoﬁádn˘ design,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK
39
Váza z kﬁi‰Èálového skla s leptan˘m dekorem
luãních kvûtin
(Vase from crystal glass with etched decoration of
field flowers)
âechy, âeskomoravské sklárny, Krásno, 30. -40. léta
20. století, znaãeno leptanou znaãkou âMS, v˘‰ka
21 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (52 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

40
Mísa na noze z kﬁi‰Èálového skla s probru‰ovanou
ãervenou lazurou
(Bowl on leg from crystal glass with engraving in
red coating)
âechy, 1. ãtvrtina 20. století, styl Egermann,
kvalitní ﬁezba s kvûtinov˘m dekorem a ptáky,
délka mísy 23 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (155 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
41
Rybiãka ve stylu Lalique
(Small fish in Lalique style)
Francie, 20. -30. léta 20. století, lisované sklo v barvû
mûsíãního svitu, v˘‰ka 4,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
42
Váza, kamejové sklo s dekorem horské krajiny
a hradu
(Vase cameo glass with decoration of mountain
landscape and castle)
Rumunsko, 80. -90. léta 20. století, tﬁi vrstvy skla,
leptáno, brou‰eno signováno v dekoru Gallé Tip,
v˘‰ka 60 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (387 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

34
Malovan˘ pohár s ãervenou lazurou
(Painted beaker with red coating)
âechy, 2.polovina 19. století, pohár s víãkem,
kﬁi‰Èálové sklo zdobené rubínovou lazurou a malbou
vegetativních ornamentÛ, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
35
Párové vázy z oranÏového skla
(Pair of vases from orange glass)
Francie, styl Schneider, 20. -30. léta 20. století, art
deco, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (126 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

39

36
Váza zelené irizované sklo v bronzové montáÏi
(Vase green irisated glass in bronze monting)
âechy, Loetz, pﬁelom 19. a 20. století, secesní styl,
montáÏ s kvûtinov˘m dekorem, v˘‰ka 28 cm, dílo
mimoﬁádné kvality, sklárna Loetz patﬁila ve své dobû
mezi nejznámûj‰í ãeské sklárny, vyrábûla umûlecké
sklo ne nepodobné slavné americké sklárnû Tiffany,
a proto se prosadila i v USA, sklárna zanikla
v polovinû 20. století, nacházela se nedaleko Su‰ice
v Klá‰terském Ml˘nû u Rejn‰tejna,
vyvolávací cena: 51 000 CZK (1645 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 65 000 CZK
37
Váza z modrého skla s dekorem polonah˘ch Ïen
(Vase from blue glass with decoration of half
nude women)
âechy, Schlewogt, Jablonec nad Nisou, 30. léta 20.
století, art deco, lisované sklo, podle návrhu Artura
Plevy, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

37
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43
Váza, oranÏové irizované sklo, Ïlutû malované
(Vase orange irisated glass painted in yellow)
âechy, Harrachov, pﬁelom 19. století a 20. století,
secesní styl, malováno rostlinn˘m dekorem, v˘‰ka
23 cm,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (935 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 38 000 CZK

48
Váza z kﬁi‰Èálového skla s leptan˘m dekorem
ãeského lva
(Vase from crystal glass with etched decoration of
Czech Lion)
âechy, Îelezn˘ Brod, brou‰en˘ motiv stylizovan˘ch
vûtví, nápis: „Pﬁedsednictvo pováleãného Národního
ústavodárného shromáÏdûní, ãerven 1946 – kvûten
1948, zespodu znaãeno S·199/48ÎB“, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
49
Miska z rÛÏového a mléãného skla na kﬁi‰Èálové
noze
(Small bowl from rose and milk glass on crystal
leg)
âechy, 2.polovina 19. století, miska vrstvené sklo,
zdobené vroubkovan˘m okrajem, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (50 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2900 CZK
50
Váza tulipánového tvaru ze zeleného irizovaného
skla
(Vase tulip shape from green irisated glass)
âechy, poãátek 20. století, secesní styl, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

43

44
Váza, kamejové sklo s dekorem francouzské
krajiny
(Vase, cameo glass with decoration of French
landscape)
Francie, St. Louis, 1. ãtvrtina 20. století, tﬁi vrstvy
skla, leptáno, brou‰eno, signováno d’Argental, tuto
signaturu pouÏívala sklárna St. Louis pro v˘robky ze
skla typu Gallé, v˘‰ka 15 cm, prÛmûr 20 cm,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1452 EUR)
odhad: 48 000 aÏ 55 000 CZK
45
Karafa z malachitového skla s pûti pohárky
(Decanter from malachit glass with five cups)
âechy, Schlewogt, Jablonec nad Nisou, 30. léta 20.
století, styl art deco, dekor Ingrid, lisované sklo,
pÛvodní nálepka,v˘‰ka karafy 26 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
46
Dóza, modré sklo malované emaily
(Small barrel bleu glass painting with enamels)
âechy, konec 19. století, malba stylizovan˘ch kvûtÛ
a ornamentÛ, víãko pﬁipojeno mosazn˘m kováním,
v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
47
Brou‰en˘ pohár z kﬁi‰Èálového a rÛÏového skla
(Cut beaker from crystal and rose glass)
âechy, 1. polovina 19. století, styl biedermeier,
brou‰eno do lalokÛ, v˘‰ka 10 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

51
Kﬁi‰Èálová miska s malbou ﬁímsk˘ch postav
(Crystal vase with painting of Roman figures)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. -30. léta 20. století,
styl art deco, fasetovû brou‰ené sklo, malba zlat˘ch
postav na ãerném podkladu, prÛmûr 14 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

51
52
Váza s uchy z modro zeleného irizovaného skla se
sklenûn˘mi nitûmi na povrchu
(Vase with ears from blue green irisated glass with
glass fibres on)
âechy, Palme-König (Ko‰Èany u Teplic), pﬁelom 19.
a 20. století, secesní styl, v˘‰ka 33 cm, v˘robek
zhotoven˘ technologii typickou pro tuto známou
umûleckou sklárnu, váza je zcela v˘jimeãná svou
velkostí a designem,
vyvolávací cena: 55 000 CZK (1774 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 70 000 CZK

53
Váza ve tvaru mu‰le ze Ïlutého irizovaného skla
(Vase in shape of shell from yellow irisated glass)
âechy, Loetz, pﬁelom 19. a 20. století, irizované sklo
s vrstven˘m, úmyslnû zrnit˘m povrchem, váza
v˘jimeãná sv˘m designem i provedením, délka 23 cn,
vyvolávací cena: 53 000 CZK (1710 EUR)
odhad: 59 000 aÏ 68 000 CZK

53
54
Váza irizované zelené sklo v cínové montáÏi
(Vase irisated green glass in tin monting)
âechy, montáÏ pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno
rostlinn˘mi motivy, nepÛvodní nová sklovina
vyrobená podle pÛvodní technologie, secesní styl,
celková v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (258 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
55
Váza s modr˘mi kvûty
(Vase with blue blossom)
Francie, Perdizet-Gallé, pﬁipsáno, 1. tﬁetina 20.
století, signováno Gallé, signatura z let 1918-1936 2. prÛmyslové období, kﬁi‰Èálové sklo, Ïluto-oranÏovû
a modﬁe vrstvené, leptané, brou‰ené, kvalitní
provedení, v˘‰ka 12,5 cm,
vyvolávací cena:12 000 CZK (387 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK
56
Sklenice ze zeleného uranového skla
(Cup from green uran glass)
âechy, 20. -30. léta 20. století, ve stylu druhého
biedermeieru, lisované sklo, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
57
Bíl˘ dÏbán s barevn˘mi skvrnami
(White jug with colour spots)
âechy, 20. -30. léta 20. století, styl art deco, vrstvené
mléãné sklo, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (35 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
58
Tlustostûnná zelená váza
(Thick wall green vase)
âechy, Îelezn˘ Brod, 60. -70. léta 20. století,
uranové hutní sklo, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 aÏ 1200 CZK
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59
Velká váza fasetovû brou‰ené alexandritové sklo
(Big vase faset cut alexandrite glass)
âechy, Moser, kolem poloviny 20. století, sklo
mûnící barvu podle osvûtlení z ãerveno fialové do
zeleno modré, znaãeno na dnû, v˘‰ka 40 cm,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (871 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK
60
Kﬁi‰Èálová miska s probru‰ovanou Ïlutou lazurou
(Crystal small bowl with engraving in yellow
overcoating)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. -30. léta 20. století,
ﬁezba v pseudorokokovém stylu (Egermann), délka
24 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
61
Váziãka, zelné a bílé sklo s hrdlem ve tvaru kvûtu
(Vase green and white glass with neck in shape
blossom)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, váza s uchem,
vrstvené sklo, mléãné, zelené a kﬁi‰Èálové, zdobeno
‰típáním a natahování, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
62
Váza, zeleno Ïluté fasetovû brou‰ené a ﬁezané sklo
(Vase green yellow faset cut and engraving glass)
âechy, 20. -30. léta 20. století, styl art deco, sklo
v barvû olivínu, stylizovaná ﬁezba kvûtin, v˘‰ka
20 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (145 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
63
Váza, kﬁi‰Èálové a rÛÏové sklo s bíl˘mi nitkami
uvnitﬁ
(Vase crystal and rose glass with white fibres
inside)
âechy, Harrachov, kolem poloviny 20. století,
benátsk˘ styl, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (145 EUR)
odhad: 5600 aÏ 7000 CZK

64
Váza, kﬁi‰Èálov˘ leptan˘ dekor mûsíãních
znamení
(Vase crystal glass etched decoration of zodiac
signs)
âechy, Îelezn˘ Brod, 30. -40. léta 20. století, styl
art deco, leptan˘ dekor doplnûn˘ malbou, signováno
ME, v˘‰ka 29 cm, kvalitní design i provedení,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (323 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

67
Váza, kﬁi‰Èálové a ametystové sklo s malbou
kvûtin (Vase crystal amethyst glass with painting
of flowers)
âechy, Harrachov, 1. ãtvrtina 20. století, brou‰eno,
oranÏovû Ïlutá malba v duchu secese, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 5200 aÏ 6500 CZK

65
Váziãka, zelené irizované sklo
(Small vase green irisated glass)
âechy, 1. ãtvrtina 20. století, na povrchu plasticky
zdobeno, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (77 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

65
66
Fialov˘ pohár se zlat˘m pruhem s dekorem
¤ímanÛ
(Violet beaker with gold stripe decoration of
Romans)
âechy, Podûbrady, 30. -40. léta 20. století, víãko
fasetovû brou‰eno, leptan˘ zlacen˘ pruh s dekorem,
ve stylu Moseru, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (126 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

67

68
Dva sklenûné hrníãky se zlat˘mi ãtvereãky
(Two glass cups with golden squares)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20. -30. léta 20. století,
zdobeno leptáním a zlatou malbou, návrh bratﬁi
Podbirové, v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 250 CZK (8 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK
69
Váza, kﬁi‰Èálové sklo s rytinou konû
(Vase crystal glass with engraving of horse)
âechy, Moser, 3.ãtvrtina 20. století, hluboká ﬁezba
vzpínajícího se konû, znaãeno, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (484 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

66
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III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
70
Bíl˘ oslík
(White donkey)
Nûmecko (Sasko), Mí‰eÀ, polovina 20. století, bíl˘
porcelán, glazováno, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

75
Jezdec na ﬁímském voze
(Rider on Roman triumphal car)
âechy, Royal Dux (Duchcov), kolem poloviny 20.
století, porcelán, malováno, opravená noha konû,
délka 38 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7500 CZK

78
KodaÀská miska s malovan˘mi kvûtinami
(Copenhagen small dish with painting of flowers)
Dánsko, královská KodaÀ, 60. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, prÛmûr 18 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (42 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

71
Porcelánová lahviãka s mosazn˘m víãkem
(Porcelain bottle with brass cap)
âechy, 2.polovina 19. století, ti‰tûn˘ domalovan˘
galantní v˘jev ve vídeÀském stylu, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
72
Váza v pseudorenesanãním stylu
(Vase in renaissance style)
stﬁední Evropa, po roce 1880, modﬁe glazovaná
keramika, zdobeno plastick˘mi renesanãními
ornamenty a v˘jevy antick˘ch milencÛ, v˘‰ka 40 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (126 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
73
Mí‰eÀsk˘ ‰álek s pod‰álkem s malbou zelen˘ch
drakÛ
(Meissen cup and soucer with painting of green
dragons)
Nûmecko (Sasko), Mí‰eÀ, 1. tﬁetina 20. století,
pÛvodní star˘ mí‰eÀsk˘ dekor, celková v˘‰ka 5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (65 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

75
76
Váza s papou‰ky
(Vase with parrots)
Nûmecko (Bavorsko), Hutschenreuter, 20. -30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, malováno zlatû,
v˘‰ka 20,5 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

78
79
Nahé dûti s tamburínou
(Nude children with small drum)
Nûmecko (Durynsko), Plavno, 20. -30. léta 20.
století, dráÏìansk˘ styl, porcelán, malováno, v˘‰ka
19 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

74
Keramická so‰ka milencÛ
(Ceramic statue of lovers)
âechy, Bechynû, 20. léta 20. století, keramika
patinovaná v barvách bronzu, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

76
77
Talíﬁ s malbou romantické krajiny
(Plate with painting of romantic landscape)
Nûmecko, Berlín, 1. polovina 19. století, porcelán,
malba s vyobrazením dámy na koni dávající
almuÏnu, v˘jev situován do krajiny s hradem na
kopci, berlínské miniatury patﬁí mezi nejlep‰í malby
na porcelánu, prÛmûr talíﬁe 24 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (516 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

74

79

10

80
Velká fajánsová váza v italském stylu
(Big faience vase in Italian style)
Francie, po roce 1880, malováno ve stylu historiato,
pseudorenesanãní ornamenty s nah˘mi Ïensk˘mi
postavami, malované medailony s harfistou a Ïenskou
hlavou, v˘‰ka 51 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

85
Keramick˘ kvûtináã na noze
(Ceramic flower-pot on leg)
Anglie, pﬁelom 19. a 20. století, secesní prvky,
glazovaná keramika, plasticky zdobeno rostlinn˘mi
motivy, na kvûtináãi znaãka „Tulip No. 4, Made in
England, v˘‰ka 77 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (323 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

88
Vzpínající se kÛÀ
(Jibbing horse)
âechy, Duchcov (Royal Dux), kolem poloviny
20. století, porcelán, malováno, kvalitnû
propracovan˘ model, v˘‰ka 40 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (122 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

81
·álek s pod‰álkem se zlat˘mi a modr˘mi pruhy
(Cup and soucer with gold and blue stripes)
âechy, Chodov, 2.polovina 19. století, porcelán,
malováno, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (35 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK
82
·álek s pod‰álkem malovan˘ kvûtinami
(Cup and soucer painted with flowers)
âechy, Praha, 2.polovina 19. století, porcelán,
barevnû malováno, celková v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

88
83
Dóza ve tvaru koãky
(Box in shape of cat)
Japonsko, 20. -30. léta 20. století, porcelán, zdobeno
pastózní malbou, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (61 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
84
Mísa na noze s malovan˘mi âíÀany
(Bowl on leg with painting of Chineses)
âína, 2.polovina 19. století, kantonsk˘ medailon,
malováno v˘jevem starce s dítûtem a sluhou, zdobeno
ãínsk˘mi ornamenty, prÛmûr 21 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (155 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

85
86
Hlava madony
(Head of Madona)
âechy, Bﬁezová (Pirken-hammer), 20. -30. léta
20. století, styl art deco, bíl˘ glazovan˘ porcelán,
urãeno k zavû‰ení na zeì, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 2100 CZK (68 EUR)
odhad 2700 aÏ 3300 CZK
87
Souso‰í Othelo a Desdemona
(Group of statues Othelo a Desdemona)
Nûmecko (Durynsko), Scheibe, 1. tﬁetina 20. století,
porcelán, malováno, scéna ze Shakespearovy hry,
Desdemona, Othelo a kardinál, v duchu
renesanãních Benátek, délka 36 cm, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (677 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 32 000 CZK

89
Keramick˘ dÏbán s dekorem kvûtÛ
(Ceramic jug with decoration of blossom)
âechy, Amphora Teplice, 20. -30. léta 20. století,
modr˘ dÏbán s reliéfnû pojat˘m povrchem, barevné
terãe se stylizovan˘m dekorem kvûtÛ, v˘‰ka 21,5 cm,
vyvolávací cena: 2100 CZK (68 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3500 CZK
90
Keramick˘ tác s mistiãkami ve tvaru mu‰lí
(Ceramic plate with small dishes in shape of
shells)
Francie, poãátek 20. století, zelenû glazováno,
mistiãky ve tvaru mu‰lí v krémové barvû, znaãeno,
prÛmûr 34 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

84

90

87

91
Keramick˘ sokol v barvû bronzu
(Ceramic falco in bronze colour)
âechy, Bechynû, 20. -30. léta 20. století, malováno
v barvû bronzové patiny, znaãeno vzadu na podstavci,
v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (42 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

11

92
Svícen âíÀan
(Candlestick Chinese)
západní Evropa, pravdûpodobnû Anglie, poãátek 20.
století, porcelán, zdobeno malbou a potiskem,
postava âíÀana nesoucího vázu, která slouÏí jako
svícen, v˘‰ka 34 cm,
vyvolávací cena: 5700 CZK (184 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8500 CZK

100
Keramická dóza s modr˘mi tﬁe‰nûmi
(Ceramic barrel with blue cherries)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, modro bílá kombinace,
dóza s víãkem, souãást oblíben˘ch kuchaﬁsk˘ch
souprav, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 850 CZK (27 EUR)
odhad: 1300 aÏ 1600 CZK

94

98

95
Bílá stojící my‰ka
(White standing small mouse)
Nûmecko, Rosenthal, 20. -30. léta 20. století,
porcelán, malováno, v˘‰ka 4,5 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

92
93
Bílá volavka
(White heron)
Nûmecko (Sasko), Mí‰eÀ, 20. století, styl art deco,
bíl˘ porcelán, glazováno, v˘‰ka 34 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (210 EUR)
odhad: 8500 aÏ 11 000 CZK

96
Ryba, rÛÏovo‰edá
(Fish pink and grey)
Dánsko, královská KodaÀ, 1. polovina 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, délka 9 cm, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1900 CZK (61 EUR)
odhad: 2600 aÏ 3200 CZK
97
Fajánsov˘ talíﬁ s malbou muÏe v klobouku
(Faience plate with painting of man in hat)
Slovensko, Stupava, pﬁelom 19. a 20. století,
malováno v lidovém stylu renesanãní habánské
fajánse, prÛmûr 25 cm, otvor pro zavû‰ení,
vyvolávací cena: 5100 CZK (166 EUR)
odhad: 5800 aÏ 6800 CZK

101
Talíﬁek s modrou ãínskou krajinou
(Small plate with blue chinese landscape)
âechy, Slavkov (Schlaggenwald),
1. polovina 19. století, tisk podglazurní modﬁí
v anglickém stylu, zlatá malba, prÛmûr 17,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (29 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
102
Keramická so‰ka koledníkÛ
(Ceramic statue of carollers)
âechy, 30. -40. léta 20. století, glazovaná keramika,
autor Jan Kutálek (1917- , znaãeno vzadu, autor
patﬁí mezi nejznámûj‰í tvÛrce ãeské umûlecké
keramiky, znaãeno nálepkou prodejce, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
103
Modlící se dívka a chlapec
(Praying girl and boy)
Nûmecko (Bavorsko), Hummel (Goebel),
20. -30. léta 20. století, jemná kamenina,
malováno, v˘‰ka 22 cm, znaãka oblíbená zejména
mezi sbûrateli v USA,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

98
Jezevãík se zvednut˘m ãumákem
(Dog with rising nose)
Nûmecko (Bavorsko), Goebel (Hummel),
60. -70. léta 20. století, jemná kamenina, malováno,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
99
Bíl˘ porcelánov˘ ãajov˘ servis pro 6 osob
(White porcelain tea set for 6 person)
Nûmecko (Bavorsko), Rosenthal, 20. století
funkcionalistick˘ styl, celkem 9 kusÛ,
vyvolávací cena: 5500 CZK (177 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

93

94
Hnûdé ‰tûnû
(Brown puppy)
Nûmecko (Bavorsko), Rosenthal, 2.polovina
20. století, styl art deco, porcelán, malováno pod
glazurou, modelér T. Karner, ãíslo modelu 1247,
v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK(210 EUR)
odhad:7200 aÏ 9000 CZK

103

104
Vû‰tkynû
(Sibyl)
Nûmecko (Bavorsko), Rosenthal, 20. -30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, malováno,
v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena 9000 CZK (290 EUR)
odhad 12 000 aÏ 15 000 CZK

99

12

105
Nahá dáma na kanapi
(Nude lady on divan)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer), 20. -30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, malováno,
modelér A.Klieber, délka 21 cm, atypické dílo ãeské
porcelánky,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

105
106
Jedno plamenn˘ svícen se dvûma dûtmi a ptáãkem
(Candlestick for one candle with two children and
bird)
Nûmecko (Durynsko), Volkstedt- Rudolstadt, pﬁelom
19. a 20. století, porcelán, malováno, plasticky
zdobeno postaviãkami a kvûty, znaãeno znaãkou
Vídnû, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (323 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

109
Amorek s lukem a ‰ípem
(Amor with bow and arrow)
Nûmecko (Sasko), Mí‰eÀ, 1. ãtvrtina 20. století,
porcelán, malováno, oznaãení modelu F 275, 50. kus
z formy, cenûn˘ pÛvodní model z 20. století, v˘‰ka
13 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (935 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

114
Váziãka Rosenthal s dekorem kvûtin
(Vase Rosenthal with decoration of flowers)
Nûmecko (Bavorsko), Rosenthal, kolem poloviny
20. století, porcelán, ti‰tûn˘ dekor kvûtin, podstavec
plasticky zdoben dekorem ovoce, v˘‰ka 16,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad:2200 aÏ 2800 CZK

110
Talíﬁ ve vídeÀském stylu
(Plate in Vienna style)
âechy, Wahliss (Trnovany u Teplic), poãátek
20. století, centrální ti‰tûn˘ dekor s v˘jevem
z pohádky „Kocour v botách“, znaãeno stylizovanou
znaãkou Vídnû, prÛmûr 26,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
111
Talíﬁ ve vídeÀském stylu
(Plate in Vienna style)
âechy, Wahliss (Trnovany u Teplic), poãátek
20. století, centrální ti‰tûn˘ dekor s v˘jevem
z pohádky „·ípková RÛÏenka“, znaãeno stylizovanou
znaãkou Vídnû, prÛmûr 26,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
112
Váza s postavami andûlÛ a malbou zámku
(Vase with figures of angels and painting of castle)
Nûmecko (Sasko), Potschappel, 2.polovina
19. století, porcelán, malováno, samostatné víãko,
opravovan˘ úchyt víãka, celková v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

114
115
Dóziãka Rosenthal s dekorem kvûtin
(Small box Rosenthal with decoration of flowers)
Nûmecko (Bavorsko), Rosenthal, 20. -30. léta
20. století, porcelán, ti‰tûn˘ dekor kvûtin, víãko
plasticky zdobeno, prÛmûr 12 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad:2200 aÏ 2800 CZK
116
Japonská keramická váza s ãarodûji
(Japanese ceramic vase with wizards)
Japonsko, 20. -30. léta 20. století, styl satsuma,
malováno plastick˘mi emaily, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
117
Váza se zlat˘mi pruhy a kvûtinov˘m dekorem
(Vase with golden stripes and flower decoration)
âechy, Royal (Stará Role), poãátek 20. století,
porcelán, ti‰tûn˘ a malovan˘ dekor ve stylu
Rosenthalu, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (38 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

vyvolávací cena: 10 000 CZK (323 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

106
107
Keramick˘ kvûtináãek na noÏce
(Small ceramic flower-pot on leg)
âechy, Amphora Teplice, 20. -30. léta 20. století, styl
art deco, zdobeno barevn˘m plastick˘m dekorem tﬁí
králÛ, hvûzd a ornamentÛ, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
108
Velká secesní keramická váza
(Big Art Nouveau ceramic vase)
âechy, Podmokly na Liberecku, pﬁelom
19. a 20. století, v˘raznû secesní design, zelenû
a ãervenû patinováno, v˘‰ka 60 cm, váza mimoﬁádná
svou velikostí i stylem,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (387 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

112
113
Porcelánová dóziãka malovaná lidov˘mi motivy
(Porcelain small box with painting of folk
decoration)
âechy, Stará Role, porcelán, malováno v lázních
Luhaãovice, 20. -30. léta 20. století, styl art deco,
lidov˘ kvûtinov˘ dekor, signováno, prÛmûr 9 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

118
Andílek po‰Èák
(Angel postman)
Nûmecko (Sasko), Mí‰eÀ, 2.polovina 19. století,
porcelán, malováno, ãíslo modelu A 94, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 8500 CZK (274 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK
119
Velká fajánsová váza s dekorem kvûtÛ
(Big faience vase with decoration of blossom)
Morava, 1. polovina 20. století, malováno v lidovém
duchu, v˘‰ka 40 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

13

IV. ŠPERKY, HODINKY, HODINY
(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)
120
Pánsk˘ zlat˘ prsten s opálem
(Male gold ring with opal)
Rakousko-Uhersko, 2.polovina 19. století, zdobeno
jemn˘m rytím, pÛvodní punc, opál mírnû po‰kozen,
Au 585/1000, váha 5,90 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 4900 aÏ 5900 CZK

124
Zlaté dámské hodinky s emailovou malbou
(Gold female watch with enemal painting)
·v˘carsko, 2.polovina 19. století, z jedné strany
malba galantního v˘jevu v druhorokokovém stylu,
z druhé strany malba fialek, Au 585/1000, váha
18,30 g, hodinky v˘jimeãné sv˘m provedením,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (629 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 29 000 CZK

126
Zlat˘ secesní náhrdelník s almadiny a perliãkami
(Gold Art Nouveau necklace with almadins and pearls)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, Au 585/1000,
váha 8,50 g, mimoﬁádné provedení i design,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (435 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

120

121
âlánkov˘ stﬁíbrn˘ náramek
(Silver bracelet from links)
âechy, 20. -30. léta 20. století, styl art deco, zdobeno
rytím, Ag 900/1000, váha 25,5 g, kvalitní design
i provedení,
vyvolávací cena: 2300 CZK (74 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

126

124
121
122
Prsten s diamanty ve tvaru kvûtu
(Ring with diamonds in shape of blossom)
âechy, 2.polovina 20. století, styl art deco, bílé Au
585/1000, diamanty celkem 0,2 ct, váha 2,91 g btto,
vyvolávací cena: 9000 CZK (290 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

127
Secesní náhrdelník s rubíny a perliãkami
(Art Nouveau necklace with ruby and small pearls)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, Au
585/1000, váha 4,30 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (193 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

125
Souprava, zlatá broÏ a náu‰nice v etuji
(Set gold brooch and earrings in box)
Rakousko-Uhersko, po roce 1866, biedermeiersk˘ styl,
zdobeno perliãkami a spinely, Au 585/1000, 6,80 g,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

122
123
Prsten se dvûma diamanty a smaragdem
(Ring with two diamonds and emerald)
âechy, konec 18. století, barokní styl, plasticky
zdobeno, diamantové routy, Au 220/1000,
2,20 g, posudek,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

127

123

125

14

128
Zlatá souprava se smaragdy
(Gold set with emeralds)
âechy, 20. -30. léta 20. století, náu‰nice, prsten,
závûs s ﬁetízkem, vyrobeno v barokním stylu,
ovlivnûného ‰perky americk˘ch AztékÛ, Au
585/1000, váha 27,20 g, osazeno smaragdy
s obdélníkov˘m brusem, mimoﬁádnû zajímavá práce,
vyvolávací cena: 55 000 CZK (1774 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 65 000 CZK
129
Diamantov˘ art decov˘ prsten
(Diamond Art Deco ring)
âechy, 20. -30. léta 20. století, prsten dláÏdûn˘
diamanty s briliantov˘m v˘brusem, 2x briliant
0,25 ct, 1x briliant 0,60 ct, dláÏdûní drobn˘mi
diamanty, celkem témûﬁ 1,15 ct, bílé Au 585/1000,
váha celková 3,70, na tento typ prstenu osazeny
mimoﬁádnû velké kameny,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1452 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 67 000 CZK

130
BroÏ s benátskou mozaikou
(Brooch with Venetian (Roman) mosaic)
Itálie, Benátky, 1. tﬁetina 20. století, zlacená mosaz,
sklenûná mozaika s centrálním kvûtinov˘m dekorem
a ornamenty, prÛmûr 2,7 cm,
vyvolávací cena: 480 CZK (15 EUR)
odhad:650 aÏ 800 CZK
131
Prsten se smaragdem a diamanty
(Ring with emerald and diamonds)
âechy, 20. -30. léta 20. století, centrální smaragd
s oktagonálním brusem obklopen˘ drobn˘mi
brilianty, smaragd 1 ct, brilianty 0,2 ct, Au
585/1000, váha 4,5 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (742 EUR)
odhad:25 000 aÏ 30 000 CZK
132
Diamantov˘ prsten ze Ïlutého zlata
(Diamond ring from yellow gold)
âechy, 20. -30. léta 20. století, osazeno diamanty
o celkové váze asi 0,25 ct, Au 585/1000, váha 4,7 g,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (371 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

134
Prsten s jedním velk˘m diamantem
(Ring with one big diamond)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, prsten
osazen˘ jedním velk˘m briliantem a nûkolika
drobn˘mi diamanty po stranách, briliant o váze asi
0,7 ct, Au 585/1000, celková váha 2,3 g,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1065 EUR)
odhad: 39 000 aÏ 48 000 CZK

138
Stﬁíbrná broÏ ve tvaru vûneãku
(Silver brooch in shape of wreath)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století, svatební
vûneãek pro oznaãení svatebãanÛ, Ag 800/1000,
váha 7,2 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (23 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

135
Pánsk˘ zlat˘ prsten s jableãnû zelen˘m kamenem
(Male gold ring with apple green stone)
âechy, 20. -30. léta 20. století, masivní prsten
zdoben˘ rytím a obdélníkov˘m chrysoprasem,
Au 585/1000, celková váha 5,90 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4800 CZK

139
Zlaté hodinky Tavannes
(Gold pocket watch Tavannes)
·v˘carsko, Tavannes, 1. tﬁetina 20. století,
dvouplá‰Èové, vnitﬁní plá‰È double, kvalitní znaãka,
zadní plá‰È ryt˘ dekorem ãtvereãkÛ, Au 585/1000,
celková váha 62,90 g,
vyvolávací cena: 6200 CZK (200 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

135
136
Granátová souprava závûs a náu‰nice
(Garnet set earrigs and pendant)
âechy, kolem poloviny 19. století, tombak, dláÏdûno
ãesk˘mi granáty, celková váha 12,6 g,
vyvolávací cena: 16 500 CZK (532 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
137
Stﬁíbrn˘ barokní kﬁíÏek s kﬁi‰Èály
(Silver baroque cross with crystals)
âechy, 2. polovina 18. století, kﬁi‰Èály brou‰ené do
tvaru obdélníkov˘ch stupÀovcÛ, osazené v lÛÏku,
vzadu ryt˘ dekor kvûtin v lidovém duchu,
Ag 800/1000, váha 4,5 g, posudek,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

139
140
Secesní náhrdelník z double
(Art Nouveau necklace from double)
Rakousko-Uhersko, poãátek, 20. století, osazeno
granáty, opály a syntetick˘mi rubíny,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad:4000 aÏ 4800 CZK

140
141
Prsten z bílého zlata obdélníkového tvaru
s brilianty
(Ring in white gold oblong shape with briliants)
âechy, 2.polovina 20. století, styl art deco, zdobeno
proﬁezáváním a rytím, dláÏdûno diamanty, celkem
0,3 ct, Au 585/1000, váha 2,90 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (452 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

132
133
Zlatá broÏ s velk˘m hnûdoÏlut˘m kﬁemenem
(Gold brooch with big brown yellow quartz)
Rakousko-Uhersko, 2.polovina 19. století, plasticky
zdobeno vegetativním dekorem, záhnûda fasetovû
brou‰ená o váze nûkolika desítek ct, Au 585/1000,
váha celkem 23,21 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (581 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

137
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142
Perlov˘ náhrdelník s mu‰lovou kamejí
(Pearl necklace with shell cameo)
Itálie, 2.polovina 19. století, mnohoﬁad˘ perlov˘
náhrdelník se zlat˘m uzávûrem, v uzávûru osazena
mu‰lová kamej s vyobrazením antické Ïeny, ‰ÀÛry
z moﬁsk˘ch perel, uzávûr Au 585/1000, celková váha
79,01 g, v˘jimeãn˘ dekorativní ‰perk,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (645 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

145
Stﬁíbrn˘ závûs s tyrkysy
(Silver pendant with turquois)
Rakousko-Uhersko, 2.polovina 19. století, zdobeno
ãtyﬁmi tyrkysy, plastick˘mi vûtviãkami a ma‰lí, závûs
otvírací jako medailon, zlaceno, Ag 800/1000, váha
11,2 g, mírnû po‰kozeno,

146
Krbové hodiny s bronzovou sochou uãence
(Mantel clock with bronze figure of scientist)
Francie, 2.polovina 19. století, sedící postava uãence
s knihou ve stylu Ludvíka XV., hodiny v podstavci
z ãerného kamene, bíl˘ smaltovan˘ ãíselník
s ﬁímsk˘mi ãíslicemi ve zlaceném rámeãku, bicí stroj
s jemnou regulací, celková v˘‰ka 47 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (581 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

143
Granátová broÏ ve tvaru písmene „M“
(Garnet brooch in shape of letter “M“)
âechy, 2.polovina 19. století, stylizované písmeno
„M“ z tombaku, dláÏdûno ãesk˘mi granáty, celková
váha 6,5 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 4200 aÏ 4900 CZK

vyvolávací cena: 2900 CZK (94 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

143
145
144
Granátov˘ ãtyﬁﬁad˘ náhrdelník s granátovou
sponou
(Necklace with four rows of garnets and garnet
buckle)
âechy, 2.polovina 19. století, ãtyﬁi granátové ‰ÀÛry
spojené tombakovou sponou, ve sponû osazen almadin
s ãesk˘mi granáty kolem, celková váha 39,3 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (452 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

146

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
Sklenûná krabiãka s kovovou montáÏí
(Glass box with metal monting)
âechy, poãátek 20. století, kﬁi‰Èálové lisované sklo, na
víãku motiv ovoce, po stranách stylizované vûtviãky,
délka 12 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

148
Stﬁíbrné srdce s ﬁetízkem
(Silver heart with chain)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, masivní ﬁetûz
s ãlánky v podobû spleten˘ch kﬁivek, velké srdce
s vyryt˘mi ãtvereãky, Ag 800/1000, celková váha 18,0 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

150
Stﬁíbrné lÏiãky
(Silver teaspoons)
Rakouskou-Uhersko, punc z let 1866 aÏ1918, Ag
800/1000, 6 kusÛ, váha celkem 99 g, uloÏeno v etuji,
vyvolávací cena: 900 CZK (29 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1900 CZK

149
Porcelánov˘ kalamáﬁ s rÛÏemi
(Porcelain inkpot with roses)
âechy, Victoria (Stará Role), 20. léta 20. století,
zdobeno ti‰tûn˘m dekorem rÛÏí, zlacením
a plastick˘m dekorem, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

151
Zlaté dûtské náu‰nice s granáty
(Gold children earrings with garnets)
âechy, 20-30. léta 20. století, Au 585/1000,
váha 1,00 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA A KRESBA
(PRINTS AND DRAWINGS)
152
Zelenka, Jaroslav (1900KarlÛv most s Mosteckou vûÏí
(Charles Bridge with Bridge Tower in Prague)
linoryt na papíﬁe, 65x47 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1600 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

157
Gruss, Jaroslav (1897Pole s ãervánky
(Fields with red sky)
barevná litografie, 40x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK
158
Mayer (Meyer), Josef (1895Staromûstská radnice v roce1945
(The Old Town Hall in Prague in the year 1945)
lept na papíﬁe, 32x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãka malíﬁe vlevo dole
na desce,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1300 aÏ 1600 CZK

159
Kulhánek, Oldﬁich (1940Nov˘ rok 1978
(New Year 1978)
lept na papíﬁe, 11x15 cm, paspartováno pod sklem,
signováno dole, vlevo text PF 1978, autor je Ïák
Karla Svolinského, spolu s Jiﬁím Anderlem je
nejv˘znamnûj‰í souãasn˘ ãesk˘ grafik, znám mimo
jiné i jako autor ãesk˘ch bankovek,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad:4500 aÏ 5500 CZK

152
153
Augusta, Jaroslav (1878-1970)
Malá koupel
(Small bath)
dﬁevoﬁez na papíﬁe, 21,5x51,5 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

159

154
Fuchs, Alfréd (1925Dívka s mot˘lem
(Girl with butterfly)
barevná litografie, 43,1x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor se narodil v nûmeckém
Saarbrükenu,
vyvolávací cena: 900 CZK (29 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

160
Pukl, Vladimír (1896Zámeck˘ park
(Park around castle)
lept na papíﬁe, 31x24 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce,
datováno 1941,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

155
Caulaert Van, Jean-Dominique (1897-1979)
Baletka
(Ballet-dancer)
barevná litografie, 49x50 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole na desce a vpravo dole
tuÏkou, vzadu nápis ve francouz‰tinû „Vánoce 1953“,
dílo známého francouzského malíﬁe a grafika,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

161
Müller, Ervín (Erwin), (1893Mythologick˘ v˘jev
(Picture from mythology)
dﬁevoryt 22x28 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, znaãeno vpravo dole na desce,
autor byl sudetsk˘ Nûmec narozen˘ v Liberci,
odsunut˘ v roce 1947,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2500 CZK

156
Hub‰il, Otakar (1897-1928)
Plavení koní
(Swimming with horses)
lept na papíﬁe, 27x28 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1923, autor byl
Ïákem Maxe ·vabinského,
vyvolávací cena: 1100 CZK (35 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
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165
Pe‰icová, Jaroslava (1935Eva kousající do jablka
(Eve bitting apple)
akvatinta, 70x50 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1984, oznaãení grafického listu 21 z 80, autorka,
absolventka AVU v Praze, je vynikající ãeskou
malíﬁkou a grafiãkou, zastoupena ve sbírkách NG
i v zahraniãních soukrom˘ch sbírkách, grafick˘ list
mimoﬁádn˘ sv˘mi rozmûry,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

162
Burian, Zdenûk (1905-1981)
Lovec se psem
(Hunter with his dog)
lavírovaná perokresba, 25x22 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autorv˘znamn˘ malíﬁ se proslavil nejprve jako ilustrátor
knih pro mládeÏ, ve spolupráci s Dr. J. Augustou
vytváﬁel vûdecké rekonstrukce prehistorické fauny,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
163
Anonym
Dáma na trÏi‰ti
(Lady on market)
mûdirytina, 37x44,5 cm, rámováno pod sklem,
anglick˘ název dole uprostﬁed: „Ráno“, popis vlevo
dole, Anglie, konec 19. století podle pﬁedlohy
z 18. století,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

166
Anonym
Kytice kvûtin
(Bunch of flowers)
mûdirytina, 15x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 2.polovina 17. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 700 CZK (23 EUR)
odhad: 800 aÏ 1100 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: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

167
Anonym
Historická mapa mûsta Atén
(Historical map of city Athen)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
168
Anonym
Kvûtina s nápisem Lilium
(Flower with sign Lilium)
mûdirytina, 22x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 2.polovina 17. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 900 CZK (29 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
169
Anonym
Historická mapa mûsta ¤íma
(Historical map of city Roma)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
170
Anonym
Historická mapa Evropy
(Historical map of Europe)
kolorovaná mûdirytina, 40x28,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

166

164

170
171
Anonym
Historická mapa jiÏní Itálie
(Historical map of south Italy)
kolorovaná mûdirytina 39,5x28,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
172
Anonym
Historická mapa severní Afriky
(Historical map of north Africa)
kolorovaná mûdirytina, 40x29 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

165

173
Anonym
Historická mapa severní Itálie
(Historical map of north Italy)
kolorovaná mûdirytina, 40x29 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, 1. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

26

174
Haun, August (1815-1894)
Hrad Kﬁivoklát
(Castle Kﬁivoklát)
barevná litografie, 28x24 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vlevo
dole, tisk W. Korn Berlín, A. Haun byl znám˘
nûmeck˘ malíﬁ, kter˘ ãasto vytváﬁel grafiky s ãesk˘m
místopisem,
vyvolávací cena: 3300 CZK (106 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

180
Anonym
Dvû d˘nû
(Two pumpkins)
barevná litografie, 42x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 1. polovina 19. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 900 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1400 CZK

183
Sládek, Antonín (1943Portrét dámy ze strany
(Portrait of lady from side)
monotyp, 35x50 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1999, autor je absolventem V· UMPRUM v Praze,
znám˘ ãesk˘ malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 5500 CZK (177 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

175
Haun, August (1815-1894)
Hrad Kﬁivoklát
(Castle Kﬁivoklát)
litografie, 26x19 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole, tisk W. Korn Berlín, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (65 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

180
176
Pe‰icová, Jaroslava (1935Tanãící dívky
(Dancing girls)
suchá jehla, 46x37 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1971, oznaãení grafického listu 16 z 20, autorka je
v˘znamná ãeská malíﬁka, grafick˘ list velkého
formátu,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

176

181
Kotterba, C.,
CísaﬁÛv pohﬁeb
(Imperator’s funeral)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce, VídeÀ
poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
182
Sládek, Antonín (1943Portrét polonahé dívky s náhrdelníkem
(Portrait of half nude female with necklace)
monotyp, 35x50 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1999, autor je absolventem V· UMPRUM v Praze,
znám˘ ãesk˘ malíﬁ a grafik, má francouzské
obãanství, do Francie se oÏenil, jeho díla jsou
zastoupena v pﬁedních evropsk˘ch a americk˘ch
galeriích,
vyvolávací cena: 5500 CZK (177 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

177
Vondrou‰, Jan C. (1884Pohled na Prostûjov
(View on city Prostejov)
lept na papíﬁe, 32x24 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole na
desce, datováno 1941, autor Ïil v USA, studoval na
Akademii umûní v New Yorku,
vyvolávací cena:1600 CZK (52 EUR)
odhad:2000 aÏ 2500 CZK

183
184
Fiala, Václav (1896Historická uliãka
(Historical lane)
lept na papíﬁe, 25x32 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
185
Kazdová, Milada (1911Námûstí v Prostûjovû
(Square in city Prostejov)
lept na papíﬁe, 24x32 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autorka byla Ïákyní T.F.
·imona,
vyvolávací cena 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

178
Anonym
Kvûtiny s nápisem Corona imperialis
(Flowers with sign Corona imperialis)
mûdirytina, 18x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 2.polovina 17. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 900 aÏ 1200 CZK
179
Anonym
Kvûtiny s nápisem Caryphyll max
(Flowers with sign Caryphyll max)
mûdirytina, 18x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 2.polovina 17. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 900 aÏ 1200 CZK

182

185
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186
Majer, Antonín (1882Pohled na Plumovsk˘ zámek
(View on castle in Plumov)
lept na papíﬁe, 32x24 5 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

192
Plívová, Bﬁetislava (1930Holãiãka a Ïebrající pejsek
(Girl and beging dog)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 31,5x23,5 cm,
rámováno pod sklem,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

187
Plívová, Bﬁetislava (1930Holãiãka se psem a rybiãkami
(Girl with dog and fishes)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 31,5x23,5 cm,
rámováno pod sklem, autorka je absolventka AVU
u v˘znaãného kreslíﬁe V. Rady,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

193
Plívová, Bﬁetislava (1930Holãiãka s pejskem v koãárku a panenkou
(Girl with dog at pram and doll)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 31,5x23,5 cm,
rámováno pod sklem,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

188
Majer, Antonín (1882Pﬁed kostelem
(In front of church)
lept na papíﬁe, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole
na desce,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
189
Nauman, Arno (1887Pole na Hané
(Fields on Haná in Moravia)
lept na papíﬁe, 32x25 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
znaãeno vpravo dole na desce, dole nápis: „Haná
s Kosíﬁem“,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
190
Plívová, Bﬁetislava (1930Holãiãka s loutnou a zpívajícími zvíﬁátky
(Girl with lute and singing animals)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 31,5x23,5 cm,
rámováno pod sklem, autorka je absolventka AVU
u v˘znaãného kreslíﬁe V. Rady,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

194
Komárek, Vladimír (1928Vánoãní loì
(Christmas boat)
dﬁevoﬁez, 8x17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostﬁed, autor
oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
195
Komárek, Vladimír (1928Záti‰í s ãepicemi vojenské hudby
(Still life with hats of military music)
dﬁevoﬁez, 39x18 cm, rámováno pod sklem, velmi
jemnû propracováno, signováno dole uprostﬁed, autor
je v˘znamn˘ ãesk˘ ilustrátor, grafik a malíﬁ oblíben˘
mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

195
196
Komárek, Vladimír (1928Záti‰í s konvalinkami na rÛÏovém podkladû
(Still life with flowers on pink background)
barevná litografie, 38x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole uprostﬁed, oznaãen˘ v˘tisk 95/200,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

197
Komárek, Vladimír (1928Záti‰í s konvalinkami
(Still life with flowers)
dﬁevoﬁez, 31x21 cm, rámováno pod sklem, velmi
jemnû propracováno, signováno dole uprostﬁed,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

197
198
Anonym
Mladá dáma s ma‰lí ve vlasech
(Young lady with ribbon in hair)
litografie, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno, vpravo dole iniciály M.Z.,
VídeÀ 2.polovina 19. století, pravdûpodobnû portrét
hereãky,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
199
Anonym
Mladá dáma v sametovém klobouku
(Young lady in velvet hat)
litografie, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno, vpravo dole iniciály M.Z.,
VídeÀ 2.polovina 19. století, pravdûpodobnû portrét
hereãky,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
200
Anonym
Dáma s korunkou ve vlasech
(Lady with crown in hair)
litografie, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, VídeÀ 2.polovina 19. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

190
191
Plívová, Bﬁetislava (1930Dvû holãiãky se psem a míãkem
(Two girls with ball and dog)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 31,5x23,5 cm,
rámováno pod sklem,
vyvolávací cena: 1200 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
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201
Anonym
Mladá dáma v pruhovaném kloubouku
(Young lady in stripe hat)
litografie, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, VídeÀ 2.polovina 19. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
202
Anonym
Mladá dáma v kloubouku s bambulkami
(Young lady in hat with balls)
litografie, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, VídeÀ 2.polovina 19. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
203
Jiﬁincová, Ludmila (1912Tﬁi grácie
(Three females)
tuÏka na papíﬁe, 16,5x17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostﬁed, autorka byla
v˘znamná kreslíﬁka a ilustrátorka, absolventka AVU
v Praze u profesora ·imona,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad:4000 aÏ 5000 CZK

206
Döbler, Georg (Jiﬁí) (1788-1845)
PrÛvod s hudebníky
(Procession with musicians)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce, poãátek
19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
207
Anonym
¤ím‰tí hudebníci
(Roman musicians)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
208
Anonym
Pﬁíjem ﬁímsk˘ch otrokÛ
(Receipt of Roman slaves)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK

210
Hlubo‰, J.
KarlÛv Most s Hradãany v zimû
(Charles Bridge with Hradãany in winter)
lept, 29x22 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, znaãeno na desce, datováno 1925,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad:1000 aÏ 1200 CZK
211
Nûmec, Karel (1879LyÏaﬁi
(Skiers)
barevn˘ dﬁevoﬁez, 28x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 650 CZK (21 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK
212
Bauch, Jan (1898-1995)
Záti‰í s ãervenou kytkou
(Still life with red flower)
barevn˘ dﬁevoﬁez, 9x13,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno na rubu, PF 1985, autor byl
v˘znamn˘ ãesk˘ malíﬁ, grafik a sochaﬁ, Ïádan˘ mezi
sbûrateli,
vyvolávací cena: 1500 CZK (48 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
213
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 Antonína Slavíãka,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

208

203
204
Anonym
Kvûtiny s cibulemi
(Flowers with onions)
mûdirytina, 17x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, 2.polovina 17. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 800 CZK (26 EUR)
odhad: 900 aÏ 1200 CZK

209
Stretti, Viktor (1878NábﬁeÏí v místech dne‰ního Mánesu
(Disappeared houses in Prague by river)
litografie, 35x45 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
datováno 1913, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

213
214
Wänke, Emil (1901Vesnice Lidice
(Village Lidice by Prague)
barevn˘ lept, 30x27 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole na
desce, popis vlevo dole, vesnice Lidice byla zniãena
za II. svûtové války,
vyvolávací cena: 1400 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

205
Döbler, Georg (Jiﬁí) (1788-1845)
Bitva ¤ímanÛ s barbary
(Battle of Romans with their enemies)
mûdirytina, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce, Praha
Erben poãátek 19. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1600 CZK
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215
RÛÏiãka, Jindﬁich (1947Mûsto z ãar
(Town from lines)
linoryt, 55x35 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1983, oznaãení grafického
listu 1/40, autor, absolvent AVU v Praze, je znám˘
grafik a malíﬁ, jeho dílo zastoupeno v NG
a pﬁedních svûtov˘ch galeriích,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

218
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Zahrady na Hradãanech
(Gardens on Hradãany in Prague)
barevná akvatinta na papíﬁe,
25x19 cm, rámováno v paspartû pod sklem,
podepsáno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce
a datováno 1920
vyvolávací cena: 2000 CZK (65 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4000 CZK

215
216
Lada, Josef (1887-1957)
Vodník na vrbû
(Water goblin on willow)
barevná litografie, 40x30 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1942, autor byl
vynikajícím ilustrátorem a karikaturistou, pﬁevedl do
obrazové formy ﬁadu ãesk˘ch pohádkov˘ch postav,
ale i postavu ·vejka ze svûtoznámého románu
Jaroslava Ha‰ka, jeho v˘znam tkví v tom, Ïe tyto
postavy si dnes pﬁedstavujeme tak, jak je vidûl on,
jeho vánoãní pohlednice jsou ikonami ãesk˘ch
vánoc,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1129 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

220
âapek, Josef (1887-1845)
V˘kﬁik
(Cry)
linoryt na papíﬁe, 13 x 19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, grafick˘ list z ãasopisu „âerven“,
autor byl bratrem spisovatele Karla âapka
a respektovan˘m malíﬁem své doby,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK

220
219
VaÀáã, Otakar (1878Poloakt dámy u bazénu
(Half nude lady by swimming pool)
barevná litografie, 42 x 30 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, vzadu
‰títek s názvem obrazu a datováním 1912, autor byl
Ïákem Hynaise,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

221
âapek, Josef (1887-1945)
PÛl portrét dívky
(Half portrait of girl)
linoryt na papíﬁe, 11,5 x 7 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

217
Filla, Emil (1882Záti‰í s lahví
(Still life with bottle)
linoryt, 18,5x20 cm, rámováno pod sklem,
signováno, autor byl jedním z nejznámûj‰ích
pﬁedstavitelÛ ãeského kubismu,
vyvolávací cena: 8000 CZK (258 EUR)
odhad:12 000 aÏ 15 000 CZK
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217

221

30

VII. MALBA
(PAINTINGS)
222
·imÛnek, Karel (1869-1942)
LeÏící poloakt
(Laying half nude)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 38x22 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno 1930,
autor byl Ïákem BroÏíka a Pirnera, vytváﬁel hlavnû
akvarely, byl znám jako autor plakátÛ,
vyvolávací cena: 3900 CZK (126 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
223
Anonym
ShromáÏdûní pﬁed alpsk˘m domem
(Group of people in front of Alpes’s house)
olej na plátnû, rámováno, Rakousko-Uhersko,
poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
224
Laube, Karel (1888Les s bﬁízami
(Forest with birches)
olej na kartonu, 48x34 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2700 CZK (87 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

227

224
225
Laube, Karel (1888Moﬁská hladina
(Sea surface)
olej na plátnû, 95x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 7500 CZK (242 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
226
Schmiderer, M.
Alpská krajina s jezerem
(Alpes landscape with lake)
olej na plátnû, 56x 35 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena 8000 CZK (258 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

226

227
Anonym
Sedící akt
(Sitting nude)
uhel na papíﬁe, 66x79 cm, âechy, 20. -30. léta
20. století, kresba v duchu art deco, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole neãitelnû,
vyvolávací cena: 9500 CZK (306 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

228
Janeãek, Ota (1919Poloakt zrzavé dámy
(Half nude red hair lady)
pastel, 22x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1986, autor byl v˘znamn˘m ãesk˘m ilustrátorem,
vyvolávací cena: 6500 CZK (210 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
229
Molnár, Karel (1903Amazonky s koÀmi
(Amazons with horses)
akvarel, 20x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo dole
popis: „Leamington, 15. 12. 1940“,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
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230
Stein, Václav (1917-1944)
Krajina s cestou a horami
(Landscape with road and mountains)
olej na kartonu, 63x49 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

234
Procházka, Alois (1895Krajina s ﬁíãkou
(Landscape with small river)
olej na plátnû, 98x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1921,
vyvolávací cena 12 000 CZK (387 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
235
Dvoﬁák
MuÏ brousící kosu
(Man sharping scythe)
olej na plátnû, 41x 58 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3000 CZK (96 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

230
231
Îivn˘, Vincent (1899Na vûdomost se dává
(Annoncing news in village)
olej na plátnû, 79x62 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1943, vzadu razítko autora,
Ïáka J. Obrovského, maloval zejména Ïánrové v˘jevy,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (516 EUR)
odhad:19 000 aÏ 24 000 CZK
232
Hoppe-Teinitzerová, Marie (1879Chlapec s turbanem na hlavû
(Boy with turban on his head)
pastel na papíﬁe, 45x62 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autorka byla absolventkou
UMPRUM, vytváﬁela umûleck˘ textil, gobelín
„Diana“ podle návrhu M.·vabinského obdrÏel Grand
Prix na v˘stavû v PaﬁíÏi v roce 1925,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

236
Grus, Jaroslav (1897Vesnice
(Village)
olej na kartonu, 100x65 cm, rámováno, signováno,
autor dnes patﬁí mezi sbírané autory, obraz
mimoﬁádn˘ svou velikostí,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (710 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK
237
Plaãek, Jan (1890Hasiãi
(Firemen)
olej na kartonu, 33 x 68 cm rámováno, signováno
vlevo nahoﬁe,
vyvolávací cena: 3300 CZK (106 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

233
Molnár, Karel (19031. prapor polní kuchynû ve Velké Británii - 1940
(The 1st battalion field kitchen in Great Britain 1940)
kva‰ na papíﬁe, 21,5x26,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, popis pod
paspartou, autor aktivnû bojoval za II. svûtové války
na stranû spojencÛ,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

240
Nesázal, Josef (1884Zimní krajina s bﬁízami a chalupou
(Winter landscape with birches and cottage)
tempera na papíﬁe, 42x28 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 1900 CZK (61 EUR)
odhad: 2500 aÏ 2900 CZK
241
Rada, V.
PobﬁeÏí s kameny a borovicemi
(Seashore with stones and pines)
olej na plátnû, 66x49 cm, rámováno, signováno vlevo
dole neãitelnû, pravdûpodobnû V. Rada, âechy,
20. -30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

242
Max, Franti‰ek (1895Vesniãka
(Small village)
olej na kartonu, 32x23 cm, rámováno signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem Oldﬁicha BlaÏíãka,
k malbû vyuÏíval ãasto kromû ‰tûtce i ‰pachtli,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK
243
Kliment
Vesnice s lidmi a chalupami
(Village with people and cottages)
olej na plátnû, 64x49cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, pravdûpodobnû Kliment, styl
malby odpovídá na Ïáka Oldﬁicha BlaÏíãka, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 9000 CZK (290 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

237

232

239
BroÏ, Josef (1897Poloakt dámy s kvûtinami
(Half nude lady with flowers)
olej na plátnû, 73x63 cm, rámováno, signováno,
vyvolávací cena: 6500 CZK (210 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

238
·tolovsk˘, Josef (1879-1936)
Kamenolom
(Stone mine)
olej na kartonu, 49x37 cm, rámováno, signováno,
autor ãasto maloval stroje, doly, tovární architekturu,
v˘razn˘ autor I. republiky,
vyvolávací cena: 5500 CZK (177 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

244
Novotn˘, Miroslav (1896Staromûstské námûstí
(Old Town Square in Prague)
olej na plátnû 38x51 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem profesora Schikanedera
na AVU v Praze,
vyvolávací cena 6000 CZK (194 EUR)
odhad 7500 aÏ 9000 CZK
245
Koudelka, Josef (JoÏa) (1877Hlava mladé Ïeny v kroji
(Head of young woman in national costume)
olej na malíﬁském kartonu, 59x48 cm, rámováno,
signováno vpravo uprostﬁed, autor byl v˘znamn˘
malíﬁ folklorista, Ïák BroÏíka a Schwaigera,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (452 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
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255
Böhler
VyjíÏìka na koni
(Riding horse)
olej na kartonu, 17x23 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, ·v˘carsko kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

246
246
Rada, Vilém, Emil (1901Zimní krajina s chalupou
(Winter landscape with cottage)
olej na plátnû, 94x61 cm, rámováno, signováno vlevo
dole,
vyvolávací cena: 8500 CZK (274 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZ

247
Chittussi, Antonín (1847-1891) pﬁipsáno
Krajina s vodní hladinou za soumraku
(Landscape with water surface at sunset)
olej na plátnû, 100x70 cm, rámováno, signováno
vlevo dole neãitelnû, datováno 1888, A.Chittussi slavn˘ ãesk˘ malíﬁ italského pÛvodu, pob˘val ve
Francii v letech 1879-1884 , zde byl ovlivnûn stylem
malíﬁÛ v Barbizonu, pod francouzsk˘m vlivem se
v jeho tvorbû zaãínají objevovat prvky
impresionismu, v letech 1886-1889 maluje zejména
v jiÏních a v˘chodních âechách, mezi nejlep‰í díla
patﬁí obrazy jihoãesk˘ch rybníkÛ, mimoﬁádnû
kvalitní a zajímav˘ obraz, znaleck˘ posudek,
poznámka: není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 180 000 CZK (5806 EUR)
odhad: 200 000 aÏ 250 000 CZK
248
ZrÛst, Jaroslav (1911Záti‰í s hru‰kami, jablky a hrozny
(Still life with pears, apples and grapes)
olej na kartonu, 38x29 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK
249
Vacek, Jaroslav (1891Belgiãtí rybáﬁi
(Belgium fishermen)
olej na plátnû, 63x44 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor na sv˘ch studijních cestách Ïil
v Belgii,
vyvolávací cena: 6500 CZK (210 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

250
Mandel, Jiﬁí (Jura), ml. (1923PobﬁeÏí v Chorvatsku
(Seashore in Croatia)
kombinovaná technika (kva‰, pastel), 65x49 cm,
rámováno, paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3800 CZK
251
HÛrka, Otakar (1889Louka s kameny a potokem
(Meadow with stones and stream)
olej na plátnû, 68x 49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem Aloise Kalvody, nûkolik
let Ïil ve Francii, patﬁí mezi sbírané autory,
vyvolávací cena 18 000 CZK (581 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK
252
Îìársk˘, Jaroslav (1897SnûÏka s Obﬁím dolem v Krkono‰ích
(Mountain SnûÏka with Giant Valley in Krkono‰e
Mountains)
olej na plátnû, 98x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1951,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 8500 aÏ 10 000 CZK
253
·imek
P‰tros
(Ostrich)
tuÏka kolorovaná akvarelem, 49x40 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, âechy 60. léta
20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK
254
Müller, Ervín (Erwin) (1893Hrad se stromem v podobû tûla a skálou v podobû
lebky
(Castle with tree in shape of body and rock in
shape of skull)
olej na plátnû, 37x50 cm, rámováno signováno
vpravo dole, vzadu jméno autora, a text: „Trebnitz,
Verwunschen (zaãarovan˘)“, sudetsk˘ Nûmec
narozen˘ v Liberci, odsunut˘ v roce 1947, 1. tﬁetina
20. století, dílo na pomezí symbolismu a surrealismu,
vyvolávací cena: 8000 CZK (258 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

255
256
Müller, Ervín (Erwin), (1893Potrestání Niobé
(Niobé punishment)
kva‰ na papíﬁe 30,5x38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1919, v˘jev
z antické mythologie, bohové Apollón a Artemis
trestají Niobé a její dûti,
vyvolávací cena: 3900 CZK (126 EUR)
odhad: 5500 aÏ 8000 CZK
257
Kaván, Franti‰ek (1866-1941)
Louka s tÛnûmi a tﬁemi stromy
(Meadow with pools and three trees)
olej na kartonu, 27x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1897, autor byl Ïák
J. Maﬁáka, patﬁí mezi sbûratelsky vyhledávané autory,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (806 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK
258
Smetana, Arno‰t (1902Zahrada pod PraÏsk˘m hradem
(Garden under Prague Castle)
olej na plátnû, 68x48 cm, signováno vlevo dole,
rámováno,
vyvolávací cena: 3800 CZK (123 EUR)
odhad:4500 aÏ 6000 CZK
259
Mal˘, Franta (Hájek-Hvûzdinsk˘) (1900Kvûtiny v Tatrách
(Flowers in Tatra mountains)
kva‰ na papíﬁe, 14x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1922, autor byl Ïákem profesora Bukovace,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

33

260
Brod, Ferdinand (1869Chalupa s ml˘nsk˘m kolem
(Cottage with water mill)
kva‰ na papíﬁe, 18x25 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1915, nûmeck˘ autor malující zejména kvûtiny,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

267
Herbst, Jaroslav (1887Posvícení
(Village holiday)
olej na plátnû, 47x30 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl v˘znamn˘ malíﬁ samouk,
maluje Ïánrové v˘jevy,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

272
Max, Franti‰ek (1895Vesnice s kostelíkem
(Village with church)
tempera na papíﬁe, 61x41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem Oldﬁicha
BlaÏíãka, k malbû vyuÏíval ãasto kromû ‰tûtce
i ‰pachtli,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

261
Anonym
Chalupy s mÛstkem
(Cottages with small bridge)
olej na plátnû, 90x71 cm, rámováno, âechy, poãátek
20. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (323 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
262
Holeãek, Jaroslav (1902Cesta s borovicemi a pohledem do údolí
(Road with pines and view into valley)
olej na kartonu, 62x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
263
Kopecká (Hoffstadterová), Îofie (1913Záti‰í s pivoÀkami
(Still life with peonies)
kva‰ na papíﬁe, 40x56 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 3200 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
264
Novák, Ladislav (1908Odmítnutí v kavárnû
(Refusing at café)
olej na kartonu, 38x45 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu na rámu: Ladislav Novák, 1950,
malováno oboustrannû,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
265
Moretti
Les s tÛní
(Forest with pool)
olej na plátnû, 67x49 cm, rámováno signováno
vpravo dole, Itálie, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 9000 CZK (290 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
266
Smutn˘, Antonín (1890Mûsteãko u ﬁíãky
(Small town by river)
kva‰ na papíﬁe, 64x58 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl znám˘ malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (452 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

267
268
Casanovová-Vlãková, Helena (1897Dívka v puntíãkované ‰ále
(Girl in scarf with dots)
pastel na papíﬁe, 23x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1928,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

272
273
Havelka, Roman (1877·lechtic pﬁed hradem
(Nobleman in front of castle)
uhel na papíﬁe, 40x58 cm, rámováno pod sklem,
signováno vzadu, datováno 1898, autor patﬁil mezi
Ïáky J. Maﬁáka,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

269
BroÏ, JoÏa (1904Zimní cesta
(Winter road)
olej na plátnû, 63x48 cm, rámováno signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
270
Bﬁezovsk˘, Martin (Petrovsk˘) (1918Letní krajina s poli a lesíkem
(Summer landscape with fields and small forest)
olej na kartonu, 61x47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor pouÏíval pseudonym podle Petrova
na Moravû,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
271
Keindl, Ottomar
DÛm u jezera v Alpách
(House by lake in Alpes)
olej na kartonu, 18x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, Rakousko,
datováno 1913,
vyvolávací cena: 1300 CZK (42 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

273
274
Válek, Richard (1899Portrét blond˘ny
(Portrait of blonde)
olej na plátnû, 31x47 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
275
Stuchlík, Kamil (1863-1940)
Nahá dívka a Ïabí král
(Nude girl and king frog)
olej na malíﬁském kartonu, 35x42 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, znám˘ autor, spoluÏák
Marolda a Muchy na akademii v Mnichovû,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

34

276
Anonym
Záti‰í s knihami, lahví vína, koláãem a jablky
(Still life with books, bottle of wine, cake and
apples)
olej na plátnû, 63x53 cm, rámováno, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 4200 CZK (135 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

282
Smetana, Karel
Jeﬁabiny ve váze
(Rowanberries in vase)
olej na kartonu, 48x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4500 CZK (145 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

287
HÛrka, Otakar (1889Jarní krajina v podhÛﬁí s kvetoucími stromy
(Spring landscape under mountains with blossom
trees)
tempera na papíﬁe, 39x 30 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem Aloise Kalvody, nûkolik
let Ïil ve Francii, patﬁí mezi sbírané autory,
vyvolávací cena 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

277
Anonym
Jarní cesta u lesa se stromy
(Spring road near forest with trees)
tempera na papíﬁe, 63x46 cm, rámováno pod sklem,
âechy, 1. polovina 20. století, kvalitní malba,
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3200 CZK (103 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

282

277
278
Anonym
Alpská krajina s pastevcem a ovcemi
(Alpes’s landscape with shepherd and sheeps)
olej na plátnû, 58x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, Rakousko, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK
279
Svoboda, Alois, Josef (1891Malá Strana s kostelem svatého Mikulá‰e
(Small Quarter in Prague with St. Nicolas
Church)
akvarel na papíﬁe, 27x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
280
Souãek, Václav (1887-1941)
Moﬁe s kameny
(Sea with stones)
olej na plátnû, 124x57 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1939, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
281
Líbal, Franta (1896-1965)
Vesnice u ﬁíãky v zimû
(Village by river in winter)
olej na kartonu, 45x35 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1959,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

286
Müller, V.
Jeleni a lanû v oboﬁe
(Deers in forest)
olej na plátnû, 55x67 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1928,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

283
Mandel, Jiﬁí (Jura), ml. (1923âeská krajina s poli a vesniãkou
(Czech landscape with fields and small village)
olej na plátnû, 106x70 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena 4500 CZK (145 EUR)
odhad: 5500 aÏ 8000 CZK
284
Anonym
Portrét ‰lechtice
(Portrait of nobleman)
olej na plátnû, 51x64 cm, rámováno, âechy konec
18. století, portrét se vyznaãuje obleãením a doplÀky
(bílá paruka) typick˘mi pro období klasicismu,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (903 EUR)
odhad: 34 000 aÏ 42 000 CZK
285
Karas, Karel (1892Stromy na poli
(Trees on field)
olej na kartonu, 32x26 cm, rámováno, paspartováno,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

288
Anonym
Záti‰í s ovocem, rÛÏemi a dÏbány
(Still life with fruits, roses and jugs)
olej na plátnû, 68x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, âechy 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (161 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8000 CZK
289
Sládek, Antonín (1943Portrét hereãky v kavárnû
(Portrait of actress at café)
olej na dﬁevû, 26x32 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 2003, vzadu razítko z v˘stavy v PaﬁíÏi,
autor je absolventem V· UMPRUM v Praze, v âechách
se nejprve stal znám˘m navrhováním plakátÛ a dokonce
jako herec, má francouzské obãanství, do Francie se
oÏenil, jeho díla jsou zastoupena v pﬁedních evropsk˘ch
a americk˘ch galeriích,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (371 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
290
Nechleba, Vratislav (1885Zrzavá mladá Ïena v klobouku
(Red hair young woman in hat)
olej na dﬁevû, 15x20 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo uprostﬁed, datováno 1955,
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: 53 000 CZK (1710 EUR)
odhad: 58 000 aÏ 65 000 CZK
291
Mezerová-Winterová, Julie (1893Konvalinky ve váze
(Flowers in vase)
olej na plátnû, 19x23 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, iniciály M.W.J., vzadu na rámu jméno
autorky a vûnování, autorka, absolventka UMPRUM
v Praze, vystavovala nejen v âechách, ale i ve Francii,
ve své dobû patﬁila mezi nejznámûj‰í ãeské malíﬁky,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

285

292
Felix
Maiselova ulice v Praze
(Maisel Street in Prague)
olej na kartonu, 34x47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, âechy 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK(113 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

35

293
Reiter, Gustav
Podhorská krajina se smrkov˘m lesem
(Landscape under mountains with spruce forest)
olej na dﬁevû, 38x 32cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1932, autor se
pomûrnû ãasto objevuje na aukcích,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

299
Mika, Jiﬁí (1946Podzim
(Autumn)
olej na plátnû, 61x53 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1985, autor je absolventem
SUP· v Praze, spolupracoval s âST, pÛsobí rovnûÏ
jako restaurátor, zastoupen v ãesk˘ch i zahraniãních
sbírkách,
vyvolávací cena 17 000 CZK (548 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

303
Molnár, Karel (1903Îena s dítûtem v ovocném sadu
(Woman with child in orchard)
olej na kartonu, 60x75 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vlevo dole popis, autor patﬁí mezi
sbírané slovenské autory,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (677 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

304
Molnár, Karel (1903Rybníãek u lesa
(Small pond by forest)
olej na plátnû, 58x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK
305
Máãel, Zdenûk (1921Záti‰í s chlebem, okurkami a uzen˘m
(Still life with bred, cucumbers and smoke meat)
olej na kartonu, 57x28 cm, rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 3900 CZK (126 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5000 CZK

293
294
·pitník (·pitálník) Ladislav, J. (1901Mûsto Mostar v Bosnû
(Mostar in Bosna)
olej na plátnû, 33x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem Aloise Kalvody, studijní
cesty do Itálie a Dalmácie,
vyvolávací cena: 4500 CZK (145 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
295
Anonym
Les s vodopádem a mÛstkem
(Forest with waterfall and small bridge)
olej na kartonu, 31x 48 cm, rámováno, signováno
vlevo uprostﬁed neãitelnû, maìarsk˘ autor, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3800 CZK (123 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
296
·afránek, Jan (1948Exotick˘ pár
(Exotic couple)
olej na plátnû, 40x40 cm, signováno, studia na
akademii uÏit˘ch umûní ve Vídni u profesora Carla
Ungera, autor pÛsobí v Praze a ve Vídni, studijní
cesty do Austrálie, JiÏní Ameriky a Tichomoﬁí,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (935 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK
297
·afránek, Jan (1948
Prodavaãi klobás
(Sellers of sausages)
olej na plátnû, 50x40 cm, signováno, autor pÛsobí
v Praze a ve Vídni, studijní cesty do Austrálie, JiÏní
Ameriky a Tichomoﬁí,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1129 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 45 000 CZK

299
300
·pitník (·pitálník) Ladislav, J. (1901Krajina s bﬁezov˘m hájem
(Landscape with birch small forest)
olej na plátnû, 85x72 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1927, autor byl Ïákem Aloise
Kalvody, studijní cesty do Itálie a Dalmácie,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (452 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

306
Pukl, Jaroslav (1893Mostecká vûÏ s Hradãany
(Bridge Tower with Hradãany in Prague)
olej na malíﬁském kartonu, 60x58 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem Jaroslava
·etelíka,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

301
Janeãek, Ota (1919-1996)
Ptáãek na poli
(Small bird on field)
kombinovaná technika (kresba, pastel, akvarel),
42x32 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1984, autor byl
v˘znamn˘ ilustrátor, patﬁí mezi sbírané autory,
vyvolávací cena: 8500 CZK (274 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

307
Îení‰ek, Josef (1855-1944)
Hnûdovlasá dívka s nah˘mi rameny
(Brown hair girl with nude shoulders)
olej na plátnû, 21x28 cm, rámováno, signováno vlevo
nahoﬁe, restaurováno, autor proslul jako vynikající
portrétista, s oblibou maloval Ïenské portréty
a Ïánrové v˘jevy, hojnû publikoval v dobov˘ch
ãasopisech, cel˘ Ïivot Ïil ve stínu slavnûj‰ího
Franti‰ka Îení‰ka (1849-1916),
vyvolávací cena: 29 000 CZK (935 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK

302
Pathner, Rudolf
Hráz rybníka se stromy
(Dike of pond with trees)
olej na kartonu, 49x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2800 CZK (90 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

298
Îemliãka, Bohumil (1938Postava klauna
(Figure of clown)
kombinovaná technika, 75x55 cm, rámováno,
signováno dole uprostﬁed, datováno 2003, autor
studoval AVU v Praze u profesora Karla Souãka,
pÛsobil v âerném divadle Jiﬁího Srnce, jeho dílo
zastoupeno v NG i v zahraniãních sbírkách,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (581 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK

305

36

308
Píseck˘, Li‰ka, Josef (1878Moﬁsk˘ skalnat˘ záliv
(Sea rocky bay)
olej na kartonu, 58x48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor proslul obrazy moﬁe v oblasti
Dalmácie a Itálie,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (806 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

313
Anonym
Portrét dámy
(Portrait of lady)
olej na kartonu, 49,5x38,5 cm, rámováno, pﬁelom
19. a 20. století, kvalitní malba,
vyvolávací cena: 9000 CZK (290 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
314
Macoun, Gustav (1892-1934)
Polní cesta
(Road between fields)
olej na plátnû, 62x46 cm, signováno, rámováno,
autor patﬁí mezi sbírané autory,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (774 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

309
Vorel, Josef (1897Pohled na Prahu z Hradãan
(View on Prague from Hradãany)
olej na plátnû, 73x58 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autorovy obrazy Prahy
zakoupilo za I. republiky i mûsto Praha, obraz ve
stylu Jaroslava ·etelíka,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (516 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

317
318
Skála, Karel (1908Portrét holãiãky v ‰átku
(Portrait of girl in scarf )
olej na kartonu, 24x28 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoﬁe, datováno 1941,
vyvolávací cena: 4000 CZK (129 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
319
Max, Franti‰ek (1895DÛm u jezera
(House by lake)
olej na kartonu, 68x55 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem Oldﬁicha BlaÏíãka,
vyvolávací cena: 9000 CZK (290 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 15 000 CZK
320
Hosperger, Emanuel (1891Moﬁe se skálou
(Sea with rock)
olej na dﬁevû, 19x10 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor je sbíran˘, ãasto maloval moﬁe,
ovlivnûn B. Knüpferem,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

309
310
Molnár, Karel (1903Dva bílí konû
(Two white horses)
olej na kartonu, 40x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 9500 CZK (306 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

315
Hork˘, Franti‰ek (1879Ml˘n na Kampû
(Water mill on Kampa in Prague)
olej na kartonu, 33x26 cm, signováno vpravo dole,
rámováno, atraktivní námût, autor rád maloval okolí
Vltavy a Kutnou Horu,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

311
Souãek, Václav (1887-1941)
Rybáﬁsk˘ pﬁístav
(Fishermen port)
olej na plátnû, 111x95 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl na studijních pobytech
v Dalmácii a
Francii, monumentální rozmûry,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (613 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 29 000 CZK

316
Anonym
Alegorie léta
(Alegory of summer)
olej na plátnû, rozmûry pﬁibliÏnû 72x125 cm, âechy,
2.polovina 19. století, rámováno, kopie podle
Rubensova obrazu, monumentální dekorativní obraz,
vyvolávací cena: 52 000 CZK (1677 EUR)
odhad: 56 000 aÏ 70 000 CZK

312
Anonym
PraÏské domy
(Prague houses)
olej na plátnû, 38x31 cm, 1. polovina 20. století,
kvalitní malba,
vyvolávací cena: 7000 CZK (226 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

317
Schneider, Wilhelm
Portrét Ïeny s dûtmi
(Portrait of woman with children)
olej na kartonu, rámováno, pﬁelom 19. a 20. století,
kvalitní malba,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1355 EUR)
odhad: 48 000 aÏ 58 000 CZK

321
Anonym
Kouﬁící sedláci
(Smoking farmers)
olej na dﬁevû, 19x24 cm, stﬁední Evropa, 2.polovina
19. století, rámováno, po‰kozen˘ rám, hezk˘ Ïánrov˘
v˘jev, malováno v naivním stylu,
vyvolávací cena: 6000 CZK (194 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
322
Bubeníãek, Ota (1871Podzimní krajina v podhÛﬁí
(Autumn landscape under mountains)
olej na kartonu, 49x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu popis: krajina u Volynû, autor je
sbíran˘ malíﬁ, Ïák J. Maﬁáka,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (806 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK
323
Ullmann, Josef (1870-1922)
Most pﬁes ﬁíãku s chalupou
(Bridge over river with cottage)
olej na kartonu, 29x23 cm, rámováno, signováno
vlevo dole pod rámem, autor je sbíran˘ malíﬁ, Ïák J.
Maﬁáka,
vyvolávací cena:18 000 CZK (581 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
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VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
327
Destiãka s dekorem vinobraní
(Board with decoration of vintage)
Francie, 2. polovina 19. století, moﬁská pûna (kámen
z Turecka pouÏívan˘ téÏ na v˘robu vyﬁezávan˘ch
d˘mek), zdobeno plastickou ﬁezbou, signováno vlevo
dole C.F. Becker, osazeno v rámeãku, rozmûr
9,5x7 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (113 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

324
Mlad˘ muÏ s loutnou
(Young man with lute)
Francie, 2. polovina 19. století, bronz, na podstavci
‰títek s popisem: „Figaro“, signováno v bronzu
Bouret, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (387 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

328
Plaketa s postavou ¤ímana
(Plaque with figure of Roman)
âechy, 1. ãtvrtina 20. století, bronz, znaãeno vpravo
dole âejka (1878-1925), autor byl modelérem
mincovny v Kremnici, prÛmûr 11 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (19 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK
329
Plaketa s postavou nahého dítûte
(Plaque with figure of nude child)
âechy, 1. ãtvrtina 20. století, bronz, rozmûry
14x44 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

325
326
Secesní busta dívky
(Art Nouveau bust of young woman)
Francie, 20. léta 20. století, biskvit, na podstavci
tlaãen˘ nápis „Floran“ , v˘‰ka 50 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (258 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

330
PÛl postava mladé dámy
(Half figure of young lady)
Francie, 2.polovina 19. století, litá cizelovaná mosaz
na mramorovém podstavci, ve stylu neoklasicismu,
v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (258 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

324
325
Nahá dívka pﬁikovaná ke skále
(Nude lady fasten with iron to rock)
Francie, 1. tﬁetina 20. století, bronz na kamenném
podstavci, celková v˘‰ka 35 cm, atraktivní námût,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1129 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 45 000 CZK

326

330
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331
Busta holãiãky
(Bust of girl)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, kovová kompozice
na mramorovém podstavci, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávaci cena: 3000 CZK (97 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

333
Mosazná váziãka na mramorovém podstavci
(Brass small vase on marber stand)
Francie, 2.polovina 19. století, litá cizelovaná mosaz,
pseudobarokní styl, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

¨

335
336
Busta mladé dámy
(Bust of young lady)
Itálie, pﬁelom 19. a 20. století, alabastrová hlava na
ãerném mramorovém podstavci, signováno vzadu
P.Tachini, mírnû po‰kozeno, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (806 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK

333

331
332
âerná hlava dívky
(Black head of female)
Francie, 20. -30. léta 20. století, styl art deco,
patinovaná sádra, kvalitní provedení vzadu znaãeno
SAP, v˘‰ka 47 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (81 EUR)
odhad: 3300 aÏ 3900 CZK

334
So‰ka ·ípkové RÛÏenky
(Small statue of Sleeping Beauty)
Francie, PaﬁíÏ, pﬁelom 19. a 20. století, princezna
s kolovrátkem a vﬁetenem, kovová so‰ka s bronzovou
patinou, znaãeno kulatou znaãkou v˘robce a jménem
modeléra, obliãej a ruce z biskvitu, podstavec ãern˘
bíle Ïilkovan˘ mramor, v˘‰ka 16,5 cm,
vyvolávací cena: 7800 CZK (252 EUR)
odhad:10 000 aÏ 12 000 CZK

336
337
Mramorová socha sedící mladé Ïeny s amforou
(Marber statue of sitting young female with
amphora)
Itálie, 2.polovina 19. století, ruce, hlava a nohy
z alabastru, signováno vzadu dole Pugi, v˘‰ka 49 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (935 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 48 000 CZK

334

332

335
PÛl akt mladé Ïeny
(Half nude female)
âechy, 1. polovina 20. století, sochaﬁská sádra,
signováno vzadu Bﬁetislav Benda (1897-1983), autor
byl v˘znaãn˘m ãesk˘m sochaﬁem, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (58 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

337
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338
Velká keramická socha secesní dívky nesoucí vodu
(Big ceramic statue of art nouveau female carying water)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, terakota, dívka
v secesních ‰atech nesoucí dvû vûdra vody, na
podstavci nápis „Par Evseveac“, v˘‰ka 99 cm, socha
v˘jimeãná svou velikostí a secesním stylem,
restaurováno,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1452 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 63 000 CZK
339
MuÏ s hÛlkou a botami v ruce
(Man with stick and shoes in his hands)
âechy, 1. polovina 19. století, bronz na dﬁevûném
podstavci, kvalitní provedení, celková v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena 11 000 CZK (355 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

339

340

340
Îena v klobouku s ko‰íkem
(Woman in hat with basket)
âechy, 1. polovina 19. století, bronz na dﬁevûném
podstavci, signováno v bronzu P.S., nápis „par“,
párová so‰ka k pﬁedchozí, kvalitní provedení, celková
v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (371 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 19 000 CZK

338

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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S T A R O Ž I T N O S T I
U M Ě N Í
D E S I G N
Pohovka biedermeier, 120 000 Kč

INTERNET

■ www.eantik.cz
■ Největší nabídka starožitností a umění od prodejců z celé České republiky i zahraničí.
Tisíce položek.
■ V kteroukoli hodinu si z pohodlí domova prohlédnete nabídku, kterou byste venku neobešli
za několik týdnů.

KAMENNÝ
OBCHOD

■ Kostelní 14, Praha 7, tel.: 233 377 138, 736 646 913, e-mail: eantik@eantik.cz
■ Nový obchod s exkluzivní nabídkou a internetovým terminálem.
■ Snadná dostupnost: TRAM 1, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí.
Metro C – stanice Vltavská.
■ Otevřeno pondělí–pátek 11–18 hodin.

M. Powolny, Miska, 35 000 Kč

Zdeněk Dvořák, bronz, 26 000 Kč

