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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.

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 = 29 CZK.

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 19. 11. 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;

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE

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

V˘stava draÏen˘ch pfiedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech 
12. 11. - 18. 11. 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 
12 - 18th November 2005 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Aukce probûhne v sobotu 19. 11. 2005 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 19th November at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

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 144 - 148 budou draÏeny ve prospûch Olomouckého SSP pro
dûti a mládeÏ. Více informací uvnitfi katalogu.
Items 144 - 148 will be sold in auction. The profit be used for
Administration of social care for children and young people. More
information inside the catalogue. 

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

I. UÎITNù P¤EDMùTY A HRAâKY 
(USED OBJECTS AND TOYS)

II. SKLO (GLASS)
III. PORCELÁN A KERAMIKA 

(PORCELAIN AND FINE CERAMICS)
IV. ·PERKY, HODINY, HODINKY 

(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)
V. DOBROâINNÁ AUCE (CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA A KRESBA (PRINTS AND DRAWINGS)
VII. MALBA (PAINTINGS)
VIII. PLASTIKY, SKULPTURY (SCULPTURES, FIGURES)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)
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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 12. - 18. 11. 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.

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. 

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 16. 10. 2005
Jan Jaro‰

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.

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 = 29 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, 
19th November 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;

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 12 - 18th November 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, 16th October 2005
Jan Jaro‰  
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1
Souprava stfiíbrn˘ch lÏic v etuji 
(A set of siliver spoons in a box) 
Rakousko-Uhersko, pfielom 19. a 20. století, celkem
19 kusÛ (6 ãajov˘ch, 6 kávov˘ch, 6 polévkov˘ch
lÏic, malá nabûraãka), puncováno, znaãeno znaãkou
v˘robce AK, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8000 CZK

2
Souprava noÏÛ se stfiíbrn˘mi rukojetûmi 
(A set of knives with silver handles) 
âechy, po roce 1918, celkem 6 kusÛ, stfiíbrné
rukojeti, ocelové stfienky, puncováno, znaãeno
znaãkou v˘robce ML,
vyvolávací cena: 990 CZK (34 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

3
Souprava alpakov˘ch pfiíborÛ v etuji 
(Set of the alpacca knives, forks, spoons) 
âeskoslovensko, Sandrik, 20. - 30. léta 20. století,
celkem 26 kusÛ, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (66 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

4
Souprava na ocet 
(A set for vinegar)
stfiední Evropa, pfielom 19. a 20. století, kovová
montáÏ s historizujícím dekorem, 2 sklenûné karafy,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

5
Souprava alpakového nádobí 
(A set of the alpacca dishes)
âeskoslovensko, Sandrik, 20. - 30. léta 20. století,
stfiíbfieno, celkem 11 kusÛ, (terina, velk˘ omáãník
s nabûraãkou, 2x mal˘ omáãník, 4x mísa, 2x miska
s pokliãkou) 
vyvolávací cena: 4500 CZK (155 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

5

6
Zrcadlo v dfievûném ruãnû fiezaném rámu 
(A mirror in a wooden hand cutting frame) 
âechy, 2. polovina 19. století, barokní styl, zdobeno
vegetativním dekorem, zlaceno, rozmûr rámu, 
60x70 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

7
Stfiíbrná souprava na vajíãka pro dvû osoby v etuji
(A silver set for eggs for two persons in a box) 
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, zdobeno
vegetativním a ornamentálním dekorem v duchu
secese, v˘‰ka kalí‰ku 8 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK, (62 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3200 CZK

8
Panenka s porcelánovou hlavou 
(A doll with the porcelain head) 
Francie, PafiíÏ, pfielom 19. a 20. století, hlaviãka
signovaná S. F. B. J. Paris, dfievûné tûlo, sklenûné oãi,
délka 60 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (379 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

9
Mechanick˘ gramofon v kuffiíku 
(A mechanical gramophone in a box)
Anglie, znaãka „His Master’s Voice“, 20. - 30. léta
20. století, klasické natahování klikou, znaãeno na
víku, pevn˘ uzavírateln˘ kuffiík, funkãní stav, rozmûr
kuffiíku 28x39 cm, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

9

10
Bambusová hÛlka se stfiíbrnou rukojetí ve tvaru
koÀské hlavy 
(A bamboo stick with a handle in shape of horse
head) 
Rakousko, na rukojeti puncovní znaãka do roku
1866, plasticky zdobeno, ãásteãnû zlaceno,
nepÛvodní bambusová hÛl, rukojeÈ Ag 812/1000, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (189 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

10

11
Kovov˘ podstavec se sklenûnou mísou 
(A metal stand with a glass bowl)
âechy, 1. tfietina 20. století, stojánek alpaka, mísa
kfii‰Èálové brou‰ené sklo, celková v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (59 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

12
Francouzsk˘ gobelín 
(A French tapiserie) 
Francie, pfielom 19. a 20. století, rokokov˘ v˘jev
„odpoãinek v zahradû“, velk˘ rozmûr, 121x263 cm,
restaurováno, 
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK

13
Stfiíbrná krabiãka s grafikou ve víãku 
(A silver box with a print in cover) 
Nûmecko, poãátek 20. století, ve víãku barevná
litografie s motivem Hamburgu pod sklem, dfievûné
dno, plá‰È krabiãky Ag 925/1000, 
rozmûr 14,5x11,5 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

13

14
Mosazn˘ kalamáfi s hlavami koní 
(A brass inkstand with heads of horses)
Rakousko, poãátek 20. století, secese, 
souprava: kalamáfi, drÏák na piják, nÛÏ na dopisy,
celkem 3 ks, délka kalamáfie 23,5 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

15
Kovov˘ tác a 6 pohárkÛ ve stylu art deco 
(A metal dish and 6 beakers in Art Deco style)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, kombinace alpaky
a barevného celuloidu, kaÏd˘ pohár oznaãen jinou
barvou, prÛmûr tácu 21,5 cm, v˘‰ka 6,5 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK

16
Cínov˘ talífi s rytinou selského pokoje 
(A tin plate with an engraving of a farmer room) 
âechy, 2. polovina 19. století, vzadu dráty pro
zavû‰ení, prÛmûr 23 cm, 
vyvolávací cena: 1100 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
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17
Stolní lampa se lvem 
(A table lamp with a lion)
stfiední Evropa, 1. tfietina 20. století, stojan v podobû
kráãejícího lva, patinovaná kovová kompozice, v˘‰ka
49 cm, 
vyvolávací cena: 4800 CZK (166 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK 

18
Cínová miska s broukem a kvûty 
(A tin plate with a beatle and flowers)
Francie, poãátek 20. století, plasticky zdobeno
v duchu secese, prÛmûr 29 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

18

19
Secesní paraván s dfievofiezbou a vitráÏí 
(An Art Nouveau small wall with a wood
engraving and a vitrai)
âechy, poãátek 20. století, tfiídíln˘ paraván, spodní
ãást ãalounûná, v˘‰ka 190 cm, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

20
Stfiíbrn˘ opasek 
(A silver belt)
Rusko, 2. polovina 19. století, opasek ke kroji,
bohatû ryt˘ a zdoben˘, Ag 875/1000, váha 561 g, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (276 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

21
Mosazn˘ a mramorov˘ svícen 
(A brass and marble candlestick)
Francie, poãátek 20. století, pseudorokokov˘ styl,
svícen na pût svící, v˘‰ka 42 cm, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (155 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

22
Kulatá stfiíbrná pudfienka se zeleno modr˘mi
kameny 
(A round silver powder-compact with green blue
stones)
západní Evropa, 20. - 30. léta 20. století, zdobeno
ornamentálním plastick˘m dekorem, zdobeno
tyrkysy, Ag 800/1000, váha 77,8 g, prÛmûr 7,5 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

23
Lupa zdobená emaily 
(A magnifying glass decorated of enemals)
Rusko, 20. století, plasticky zdobeno, ãtyfii druhy
emailÛ, zlaceno, Ag 875/1000, váha 40,9 g, 
délka 12,5 cm,
vyvolávací cena: 3300 CZK (114 EUR)
odhad: 3900 aÏ 4900 CZK

23

24
Stfiíbrná pudfienka s malbou medvûdÛ 
(A silver powder-compact with a painting of bears)
Rusko, kolem poloviny 20. století, malba emaily
„hrající si medvûdi“, Ag 875/1000, váha 91 g,
prÛmûr 7 cm, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (97 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

25
Malá ruská ikona 
(A small Russian icon) 
Rusko, poãátek 20. století, tempera na dfievû, motiv
madony s dítûtem, mosazn˘ kryt (oklad), rozmûr
13,5x11 cm, povolení k v˘vozu, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

26
Hodiny na zeì v dfievûné krabici 
(A clock on a wall in a wooden box)
stfiední Evropa, poãátek 20. století, secesní styl,
kyvadlové, závaÏové hodiny, pÛlov˘ stroj, plasticky
zdobeno, na kyvadlu motiv boha Hélia, na závaÏích
andûlé s pfies˘pacími hodinami, na ciferníku andílek
se sluncem a váÏkou, znaãen˘ stroj, délka 92 cm, 
vyvolávací cena: 11 000 CZK (379 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

27 
Stfiíbrná nabûraãka 
(A big silver spoon)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, znaãka v˘robce FB,
Ag 800/1000, váha 192 g, délka 33 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

28
Lampa s postavou dámy 
(A lamp with a figure of lady)
Rakousko, VídeÀ, 20. - 30. léta 20. století, styl art
deco, bronz kombinovan˘ se slonovinou (tak zvan˘
chryselefantin), signováno v bronzu Paul Tereszczuk
(1895-1925), Austria, práce svûtovû uznávaného
modeléra, pergamenové stínidlo, funkãní stav,
celková v˘‰ka 50 cm, umûlecké dílo mimofiádné
kvality, 
vyvolávací cena: 49 000 CZK (1690 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

29
Sklenûn˘ stolek na koleãkách 
(A glass table on wheels)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
servírovací stolek, sklo kombinované s ofiechem,
rozmûry 45x80x63 cm, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

30
Kovov˘ stojánek na ubrousky 
(A metal stand for napkins) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, niklovaná mosazná
konstrukce, ve spodní ãásti vyraÏeno: „Krásná jizba
DP, nikl“, v˘jimeãn˘ design, funkcionalistick˘ styl,
podle návrhu svûtovû uznávaného designéra
Ladislava Sutnara, narozeného v roce 1897 v Plzni,
od roku 1939 pÛsobil v USA, jeho návrhy jsou
oblíbené mezi sbûrateli, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (97 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

20

21

26

22
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30

31
Funkcionalistick˘ popelník 
(A Funkcionalist ashtray)
Nûmecko, znaãeno BMF, 20. - 30. léta 20. století,
stfiíbfiená mosaz, sklenûná vloÏka, atypické
provedení, funkcionalistick˘ styl navazující na
nûmeckou ‰kolu Bauhaus, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

32
Souprava stfiíbrn˘ch pfiíborÛ ve tfiech etujích 
(A set of silver spoons, forks and knives in three
boxes) 
âechy 20. léta 20. století, v 1. etuji souprava 
6 zmrzlinov˘ch lÏiãek a nabûraãky, v‰e celo stfiíbrné,
v 2. etuji desertní pfiíbory: 6 mal˘ch vidliãek 
a 6 mal˘ch noÏÛ, stfiíbrné rukojeti ocelové stfienky,
v 3. etuji 6 noÏÛ a 6 vidliãek, stfiíbrné rukojeti
ocelové stfienky, 6 celo stfiíbrn˘ch polévkov˘ch lÏic
a nabûraãka, Ag 800/1000, celkem 38 kusÛ,
puncováno, znaãeno znaãkou v˘robce, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (276 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

II. SKLO
(GLASS)

33
Váza, kamejové sklo s dekorem stromÛ a lodí 
(A vase, a cameo glass with a decoration of trees
and boats)
Francie, Patin, 20. léta 20. století, vrstvené sklo, 
tfii barvy, leptáno, brou‰eno, signováno de Vez, 
v˘‰ka 14 cm, kvalitní provedení, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

34
Váza s barevn˘mi pruhy a skvrnami 
(A vase with colour strips and spots)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
vrstvené sklo barvené ve hmotû, ãervené skvrny,
hnûdé pruhy, v˘‰ka 19 cm, kvalitní provedení,
umûlecké sklo, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

35 
Váziãka v barvû topazu fasetovû brou‰ená 
(A small vase in colour of topas faset cutting) 
âechy, Moser, 60. - 80. léta 20. století, znaãeno na
dnû leptanou znaãkou, v˘‰ka 14 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

36
Fialová váza se zlat˘m leptan˘m pruhem 
(A violet vase with a gold etched stripe)
âechy, Podûbrady, 30. léta 20. století, vyrobeno ve
stylu Moseru, leptan˘ zlacen˘ pruh s v˘jevy
fiímsk˘ch hudebníkÛ, v˘‰ka 23 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4000 CZK

36

37
Brou‰ená váza z uranového skla 
(A cutting vase from the uran glass) 
âechy, 30. léta 20. století, sklo foukané do formy,
fasetovû brou‰ené, v˘‰ka 19 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

38
Koufiová váza ve tvaru koule 
(A smoke glass vase in a shape of a ball) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
brou‰eno, návrháfi Hlou‰ek, v˘‰ka 18 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR) 
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

39
·tíhlá váza z brou‰eného kfii‰Èálového skla 
(A slim vase, a cut crystal glass)
âechy, Moser, 20. - 30. léta 20. století, fasetovû
brou‰eno, vyrobeno podle návrhu Wiener
Werkstätte, znaãeno na dnû, v˘‰ka 48 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

3934 5461

3853 42
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40
Váza ve tvaru mu‰le 
(A vase in a shape of shell)
âechy, 20. století, zelené irizované sklo, vyrobeno
v secesním stylu firmy Loetz, signováno na
podstavci, délka 22 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

41
Brou‰ená mísa s motivem vinné révy 
(A cut bowl with a decoration of grapes)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, brou‰ené a ryté
kfii‰Èálové sklo, barveno lazurou v barvû topazu
a citrínu, v˘‰ka 17 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

42
Váza z koufiového skla 
(A vase, a smoke glass)
âechy, 20. - 30. léta 20. století styl art deco,
brou‰eno, leptáno, v˘‰ka 26 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

43
Velká váza ze zeleného brou‰eného skla 
(A big vase from a green cut glass)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, fasetovû brou‰eno,
ryt˘ motiv vûtviãek, v˘‰ka 33 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (137 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

44
Váza, kamejové sklo s dekorem kvûtÛ 
(A vase, cameo glass with a decoration of flowers)
Francie, Nancy, E. Gallé, poãátek 20. století, secese,
ãtyfii vrstvy skla, leptáno, brou‰eno, signováno Gallé,
v˘‰ka 22,5 cm, dílo jedné z nejproslulej‰ích skláren,
zajímav˘ model,
vyvolávací cena: 59 000 CZK (2034 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

45 
Souprava sklenic z ãerného a bílého skla 
(A set of glasses, a black and white glass)
Francie, Nancy, Daum, 20. - 30. léta 20. století, styl
art deco, tango barvy, celkem 35 kusÛ nápojového
skla od svûtovû proslulé sklárny, 
vyvolávací cena: 11 000 CZK (379 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

46
Váza z irizovaného skla v kovové montáÏi 
(A vase, a violet irisated glass in a metal
monting)
âechy, Ko‰Èaty u Teplic, Palme-König, konec 19. aÏ
poãátek 20. století, secesní styl, zdobeno sklenûn˘mi
nitkami, zhotoveno ve stylu této umûlecké sklárny,
montáÏ z kovové kompozice, celková v˘‰ka 49 cm, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

47
Brou‰en˘ pohár z kfii‰Èálového a modrého skla 
(A cut beaker, crystal and blue glass)
âechy, 1. polovina 20. století, kfii‰Èálové sklo modfie
vrstvené, probru‰ovan˘ abstraktní dekor, samostatné
víãko, tvarovû ve stylu barokních pohárÛ, 
v˘‰ka 36 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

48 
Sklenice s rubínovou malbou ptákÛ 
(A glass with a ruby painting of birds) 
âechy, 2. polovina 19. století, kfii‰Èálové sklo,
malováno rubínovou lazurou a bíl˘m emailem,
v˘‰ka 12 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (41 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

49
Sklenice s rytinou lovce, psa a ptákÛ 
(A glass with an engraving of a hunter, dog and
birds) 
âechy, 1. tfietina 20. století, ve stylu 2. biedermeieru,
kfii‰Èálové sklo, zdobeno fiezbou, rÛÏovou a Ïlutou
lazurou, v˘‰ka 11,5 cm, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2900 CZK

50
Sklenice s malbou vesnického Ïivota 
(A glass with a painting of village life) 
âechy, 1. tfietina 20. století, ve stylu 2. biedermeieru,
kfii‰Èálové sklo, zdobeno transparentní malbou, v˘‰ka
13 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 2900 aÏ 3500 CZK

51
Malovaná sklenice s uchem 
(A painting glass with a handle) 
âechy, 2. polovina 19. století, malováno kvûtinov˘m
dekorem, zdobeno dvûma bíl˘mi malovan˘mi
medailony, v˘‰ka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

4756 58 59

40
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52
Mísa s barevn˘mi skvrnami 
(A bowl with colour spots)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, kfii‰Èálové sklo
barvené ve hmotû barevn˘mi skvrnami, prolamované
okraje, prÛmûr 31 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

53
Váza z brou‰eného citrínového skla 
(A vase, a cut citrin glass)
âechy, kolem poloviny 20. století, fasetov˘ brus,
pÛdorysnû ‰estiúhelník, v˘‰ka 20 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 aÏ 2900 CZK

54
Váziãka s ãerven˘mi skvrnami 
(A vase with red spots) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
kfii‰Èálové sklo barvené ve hmotû ãerven˘mi, bíl˘mi
a dal‰ími barevn˘mi skvrnami, kovová montáÏ,
v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 990 CZK (34 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

55
Váza z kfii‰Èálového skla se secení malbou 
(A vase, a crystal glass with Art Nouveau
painting)
âechy, pfielom 19. a 20. století, malováno emaily,
brou‰eno, zlaceno, vegetativní dekor, v˘‰ka 33 cm, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

56
Brou‰ená váza z modrého a rÛÏového skla 
(A cut vase, blue and rose glass) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, zdobeno brou‰en˘m
stylizovan˘m kvûtinov˘m dekorem, v˘‰ka 27 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (55 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

57 
DÏbán a ‰est sklenic 
(A jug and six glases) 
âechy, konec 19. století, kfii‰Èálové sklo zdobeno
bílou malbou vinné révy a zlacením, v˘‰ka dÏbánu
33 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

58
Rubínová váza s rytinou milencÛ 
(A ruby vase with an engraving of lovers) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, kfii‰Èálové sklo
vrstvené rubínov˘m sklem, probru‰ováno, 
v˘‰ka 21 cm, 
vyvolávací cena: 2700 CZK (93 EUR) 
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

59
Dvû sklenice na noze 
(Two glasses on legs)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, kfii‰Èálové sklo,
fialovû vrstevné, brou‰ené, v˘‰ka 18,5 cm, 
vyvolávací cena: 550 CZK (19 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

60
Zelená fiezaná váza 
(A green engraving vase) 
âechy, Nov˘ Bor, polovina 20. století, kfii‰Èálové
sklo s lahvovû zelenou lazurou, fiezba
v pseudorokokovém stylu (Egermann), v˘‰ka 21 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (28 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

61
Váza s barevn˘mi skvrnami 
(A vase with colour spots)
âechy, 60. léta 20. století, kfii‰Èálové sklo barvené ve
hmotû fialov˘mi, modr˘mi a zelen˘mi skvrnami,
v˘‰ka 29 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (41 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

62
Váza, kamejové sklo s dekorem kvûtin a váÏek 
(A vase, a cameo glass with a decoration of
flowers and flydragons)
Rumunsko, konec 20. století, vrstvené sklo, ãtyfii
barvy, leptáno brou‰eno, signováno Gallé Tip, kulat˘
tvar, v˘‰ka 31 cm, kvalitní provedení, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)

63
Kvûtinov˘ vÛz s dûtmi 
(A flower car with children)
Nûmecko, Durynsko, Sitzendorf, pfielom 
19. a 20. století, dráÏìansk˘ styl, porcelán,
glazováno, malováno, znaãeno z boku na podstavci,
délka 33 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

63

64
Keramick˘ rybí jídelní servis 
(A ceramic eating service for fish) 
Nûmecko, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
malováno, znaãeno tlaãenou znaãkou Vídnû, 6 talífiÛ
jeden po‰kozen˘, terina, omáãník, mísa, celkem 
9 kusÛ, 
vyvolávací cena: 8500 CZK (293 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

64

65
Nahá Amazonka na koni 
(A nude Amazon on a horse) 
âechy, Royal Dux (Duchcov), 20. - 30. léta 
20. století, keramika, glazováno, malováno, znaãeno,
v˘‰ka 44 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

65

49 5051
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66
Mísa na noze s andílky 
(A bowl on a leg with figures of angels)
Nûmecko, Sasko, Potchappel, 2. polovina 
19. století, dráÏìansk˘ styl, glazováno, malováno,
znaãeno na podstavci, v˘‰ka 28 cm, kvalitní
provedení, 
vyvolávací cena: 12 900 CZK (445 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

67
Keramická mísa se secesní v˘zdobou 
(A ceramic bowl with Art Nouveau decoration)
Francie, poãátek 20. století, glazováno modro-fialovou
glazurou, plastick˘ kvûtinov˘ dekor, znaãeno na dnû,
délka 50 cm, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 7500 aÏ 8500 CZK

68
Keramická so‰ka kameníka 
(A ceramic sculpture of a stone-dresser)
âechy, Bechynû, 20. - 30. léta 20. století, bronzová
patina, znaãeno na podstavci, v˘‰ka 27 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4500 CZK

68

69
Keramická so‰ka dvou koní 
(A ceramic statue of two horses)
Morava, Znojmo, 20. století, styl art deco,
glazováno, znaãeno na podstavci, v˘‰ka 44 cm, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (134 EUR)
odhad: 4200 aÏ 5200 CZK

70
Mísa na noze s modrou malbou 
(A dish on leg with blue painting)
Nûmecko (Sasko), Mí‰eÀ, poãátek 20. století, bíl˘
porcelán, glazováno, malováno pod glazurou
kobaltovû modr˘m cibulov˘m vzorem, v˘‰ka 13 cm,
prÛmûr mísy 25 cm, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (97 EUR) 
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

70

71
Chlapec na psovi 
(A boy on a dog)
Nûmecko, polovina 20. století, styl art deco,
glazovan˘ porcelán, malováno, znaãeno na podstavci,
v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (41 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

72
Keramická mísa s hlavami satyrÛ 
(A ceramic bowl with heads of satyrs)
âechy, Podmokly na Liberecku, po roce 1880,
glazovaná keramika, zdobeno plastick˘mi
renesanãními ornamenty, kvûty, ovocem a v˘jevy
antick˘ch satyrÛ, délka 45 cm, po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

73
Socha Léda s labutí 
(A statue Leda with the swan) 
Nûmecko (Durynsko), 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, znaãeno na
podstavci, v˘‰ka 42,5 cm, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

74
Velká keramická váza s dekorem dívky a krajiny 
(A big ceramic vase with a decoration of a female
and a landscape)
âechy, Podmokly na Liberecku, 1. ãtvrtina 
20. století, secesní styl, glazováno, plasticky
zdobeno, v˘‰ka 46 cm, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

76

75
Stojící chrt 
(A standing greyhound)
Nûmecko, 20. - 30. léta, 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 22 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

76
Modrá a zlatá porcelánová váza 
(Blue and gold porcelain vase)
Nûmecko (Bavorsko), Rosenthal 20. - 30. léta 
20. století, styl art deco, porcelán, noha zdobená
plastick˘m dekorem s ovocem a kvûtinami, v˘‰ka
23,5 cm, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

7184 88

72

74
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77
Hlava ãerno‰ky 
(A head of a black woman)
Rakousko, VídeÀ, Goldscheider, 30. léta 20. století,
styl art deco, keramika, barevnû glazovaná,
malovaná, signováno vzadu, urãeno k zavû‰ení na
zeì, tyto tak zvané masky od firmy Goldscheider
patfií mezi sbûratelsky oblíbené, délka 22 cm, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (275 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

78
Porcelánov˘ svícen pûtiplamenn˘ 
(A porcelain candlestick for five candles) 
Nûmecko, Durynsko, znaãka Ludwigsburgu,
poãátek 20. století, porcelán glazovan˘, malovan˘,
dráÏìansk˘ styl, na podstavci dva andûlé, zdobeno
plastick˘m kvûtinov˘m dekorem, v˘‰ka 50 cm,
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (621 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

79
·álek s pod‰álkem s malbou kvûtin 
(A cup and soucer with painting of flowers)
âechy, Bfiezová (Pirkenhammer), kolem roku 1860,
porcelán, glazováno, ruãnû malováno, zlaceno,
znaãeno na dnû pod‰álku, v˘‰ka 7 cm, mírnû
po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (41 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

80
Fajánsová váza modro bílá 
(A faience vase blue and white)
Holandsko, Delft, manufaktura „U porcelánové
lahve“, 2. polovina 19. století, malováno kobaltovou
modfií, motiv zámeãku u vody a kvûtin, v˘‰ka 30 cm, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

81
Keramická váza s plastick˘m kvûtinov˘mi
dekorem 
(A ceramic vase with a plastic flower decoration)
âechy, Amphora Teplice, 20. - 30. léta 20. století,
styl art deco, barevnû glazováno, znaãeno na dnû,
v˘‰ka 24 cm, Amphora byla ve své dobû velmi
úspû‰ná, vyváÏela zejména do Francie a USA, známá
mezi zahraniãními sbûrateli, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

82
Keramická secesní váza s figurou dívky 
(A ceramic Art Nouveau vase with figure of
female)
âechy, Royal Dux (Duchcov), poãátek 20. století,
znaãeno rÛÏov˘m trojúhelníãkem na dnû, bronzové
barvy, dekor z nejúspû‰nûj‰ího období továrny, v˘‰ka
31 cm, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8500 CZK

83
Tlou‰tík s vínem a ovocem 
(Fat man with grapes and fruits)
âechy, Bechynû, 1. tfietina 20. století, keramika,
patinováno v barvách bronzu, znaãeno na dnû, v˘‰ka
34 cm, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (155 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

84
Mal˘ sedící chrt 
(A small sitting greyhound)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20. - 30. léta 
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, znaãeno na dnû, ãíslo modelu K 289,
v˘‰ka 9 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

85
LeÏící chrt 
(A laying greyhound)
âechy, Royal Dux (Duchcov), kolem roku 1938,
styl art deco, porcelán, glazováno, malováno, znaãeno
na dnû: Royal Dux Deutschland, délka 38 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

86
Keramická váza s ãarodûji 
(A ceramic vase with wizards)
Japonsko, styl satsuma, 1. tfietina 20. století,
glazováno, malováno pastózními emaily, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 2100 CZK (72 EUR)
odhad 3000 aÏ 3500 CZK

79 92110 80111 98
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87
Dva tuláci 
(Two tramps) 
Nûmecko (Durynsko), Sitzendorf, 2. polovina 
19. století, porcelán, glazováno, malováno, 
v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

88
Taneãnice s ãepiãkou 
(A dancer with a small cup)
Nûmecko, 20. - 30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 15,5 cm, znaãeno na dnû,
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

89
Taneãnice ve fialov˘ch ‰atech 
(A dancer in a violet dress)
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt, Ens,
20. - 30. léta 20. století, styl art deco, porcelán,
glazováno, malováno, v˘‰ka 40 cm, mimofiádná
velikost a kvalita,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (397 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

90
Keramická váza s ãernou a bílou v˘zdobou 
(A ceramic vase with black and white decoration) 
âechy, Dubí u Teplic, Bloch, vyrobeno podle vzorÛ
Wiener Werkstätte, poãátek 20. století, glazováno,
malováno, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR)
odhad: 8000 aÏ 9500 CZK

91
Keramick˘ kvûtináã na noze 
(A ceramic flower pot on a leg) 
západní Evropa, 2. polovina 20. století, vídeÀsk˘
styl, zdobeno barevnou glazurou, malbou
a potiskem, v˘‰ka 155 cm, dekorativní kus, 
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 40 000 CZK

92
·álek s pod‰álkem s fiímsk˘mi postavami 
(A cup and soucer with roman figures)
âechy, Karlovy Vary, poãátek 20. století, vídeÀsk˘
styl, porcelán, glazováno, domalovan˘ tisk, znaãeno
na dnû stylizovanou znaãkou Vídnû, v˘‰ka 12 cm, 
vyvolávací cena: 1700 CZK (59 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

93
Bíl˘ jídelní a nápojov˘ servis 
(A white dining and drinking set) 
âechy, Loket, znaãeno znaãkou umûleck˘ch v˘robkÛ
(DP), funkcionalistick˘ styl, ãajov˘ servis 9 kusÛ,
jídelní servis 21 kusÛ, vyrobeno podle návrhu
svûtovû uznávaného designéra Ladislava Sutnara,
narozeného v roce 1897 v Plzni, od roku 1939
pÛsobil v USA, proslavil se jako návrháfi interiérÛ,
porcelánu, skla…., jeho práce jsou oblíbené mezi
sbûrateli, 
vyvolávací cena: 15 000 CZK (517 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

94
Voják z poãátku 19. století 
(A soldier of the beging of 19-th century) 
Nûmecko, Durynsko, 1.tfietina 20. století, porcelán,
glazováno, malováno, znaãeno na dnû, vzadu nápis
„Sergeant 1833“, v˘‰ka 23 cm, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

95 
OranÏová keramická váziãka 
(A small orange ceramic vase)
âechy, Dittmar-Urbach, 20. - 30. léta 20. století,
styl art deco, zdobeno plastick˘mi bíl˘mi skvrnami,
v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (34 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

96
âerná keramická váza zdobená motivem „Li‰ky
a vrány“ 
(A black ceramic vase with a decoration of The
Fox and the Crow)
âechy, Ústí nad Labem, Jan Maresch, 20. - 30. léta
20. století, plasticky zdobeno, v˘jev z Ezopov˘ch
bajek, znaãeno tlaãenou znaãkou na dnû, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (76 EUR)
odhad: 2600 aÏ 3200 CZK 

97
Fajánsov˘ dÏbán s lidovou malbou 
(A faience jug with a folk painting) 
Morava, StráÏnice, Lansfeld, 1. tfietina 20. století,
vyrobeno ve stylu habánské fajánse, znaãeno na dnû
tlaãenou znaãkou, v˘‰ka 23 cm, 
vyvolávací cena: 1100 CZK (38 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

98
Váza porcelánová s orientální malbou kvûtin 
(A porcelain vase with an oriental painting of
flowers)
âína 20. století, malováno v barvách Imari,
porcelánové víãko, v˘‰ka 41 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

99
Sedící indická dívka 
(A sitting Indian female)
âechy, Rako, 50. - 60.léta 20. století, bruselsk˘ styl,
ãernobílá socha zdobená bíl˘mi ornamenty, 
v˘‰ka 29 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR) 
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

97103 107
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100
Keramická mísa na noze malovaná kvûtinov˘m
dekorem 
(A ceramic bowl on leg painted with flowers) 
âechy, Trnovany u Teplic, Wahliss, 20. - 30. léta 
20. století, styl art deco, bíle glazováno, malováno,
prÛmûr mísy 30 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (328 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

101
LeÏící zebra 
(A laying zebro)
Maìarsko, Herend, 20. století, model v duchu 
art deco, porcelán, glazováno, malováno, znaãeno 
na podstavci, délka 9 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

102
Veverka s ofií‰kem 
(A squirrel with a nut)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20. - 30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, umûleck˘
model, znaãka modeléra Th. Kärner, ãíslo modelu
1290/2, celková v˘‰ka 20 cm, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (258 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

103
Fajánsová váziãka s malbou kvûtÛ 
(A faiance vase with a painting of flowers)
âechy, Telã, 20. - 30. léta 20. století, malováno
lidov˘mi motivy v duchu art deco, signováno na
dnû, mírnû po‰kozeno, v˘‰ka 22 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

104
Japonská váza s ãarodûji 
(A Japanese vase with wizards) 
Japonsko, 20. - 30. léta 20. století, styl neritake,
porcelán, malováno pastózními emaily, znaãeno 
na dnû, v˘‰ka 19 cm, 
vyvolávací cena 1200 CZK (41 EUR)
odhad 1500 aÏ 1800 CZK

105
Velk˘ dÏbán s abstraktním dekorem 
(A big jug with an abstract decoration)
Rakousko, 1. tfietina 20. století, keramika, barevnû
glazováno, znaãeno na dnû, v˘‰ka 41 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

106
Mot˘l 
(A butterfly)
Nûmecko, Durynsko, 1. polovina 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, signováno na
podstavci, délka 7 cm, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (34 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

107
Keramick˘ talífi s lidovou malbou 
(A ceramic plate with a folk painting) 
âechy, T̆ nec nad Sázavou, 1. polovina 19. století,
jemná kamenina, glazováno, malováno, T̆ necká
manufaktura je oblíbená mezi sbûrateli, 
prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (76 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

108
Porcelánová váza s malbou kvûtin 
(A porcelain vase with a painting of flowers) 
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 1 ãtvrtina 20. století,
glazováno, malováno, znaãeno, v˘‰ka 29,5 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

108

109
Tfii dámy 
(Three ladies) 
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 
20. - 30. léta 20. století, glazováno, malováno,
umûlecká v˘roba, ãíslo modelu K170., na podstavci
znaãka návrháfiky Clair Volkhart, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (655 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

110
Porcelánov˘ talífi s erby 
(A porclain plate with heraldics)
Nûmecko, Bavorsko, Nymphenburg, pfielom 
18. a 19. století, glazováno, pravdûpodobnû
‰lechtick˘ svatební talífi, malba mírnû po‰kozená,
prÛmûr 23 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

111
Fajánsová váza s modrou malbou 
(A faiance vase with blue painting)
Holandsko, Delft, manufaktura „U porcelánové
lahve“, polovina 20. století, váza s víãkem, malba
kvûtinov˘m dekorem, znaãeno na dnû, v˘‰ka 34 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

112
Dívka – stojan na zrcadlo 
(A female – a stand for a mirror)
âechy, Dubí u Teplic, Bloch, poãátek 20. století,
secesní styl, jemná kamenina, bronzové barvy
pfiipomínající Royal Dux, znaãeno na podstavci
tlaãnou znaãka, v˘‰ka 37 cm, 
vyvolávací cena: 14 500 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

112

113
·álek s pod‰álkem s dekorem hradu 
(A cup and soucer with a decoration of castle)
âechy, Bfiezová (Pirkenhammer), kolem roku 1860,
porcelán, glazováno, zdobeno pod glazurou ãern˘m
obtiskem v anglickém stylu, v˘‰ka 8 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (41 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

114
·álek s pod‰álkem s dekorem alpské chalupy 
(A cup and soucer with a decoration of Alpes’
cottage)
âechy, Praha, kolem poloviny 19. století, porcelán,
glazováno, zdobeno pod glazurou ãern˘m obtiskem
v anglickém stylu, v˘‰ka 8 cm, 
vyvolávací cena: 1300 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

100
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115
Velk˘ stfiíbrn˘ závûs s miniaturou dámy 
(A big silver pendant with a miniature of a lady) 
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, malba 
na porcelánu ve stfiíbrném rámeãku, délka 6,5 cm,
Ag 800/1000, váha 38,5 g
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

116
Zlat˘ prsten s chrysoprasem 
(A gold ring with chrysopras) 
âechy, 1. tfietina 20. století, chrysopras oválného
tvaru, moÏnost vyuÏít jako peãetní prsten, obruba
zdobená rytím, Au 585/1000, váha 7,15 g, 
vyvolávací cena: 4200 CZK (145 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

116

117
Zlat˘ prsten s rubínem 
(A gold ring with a ruby) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, 
Au 585/1000, váha 5,12 g, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

117

118
Náramek s horsk˘mi kfii‰Èály 
(A bracelet with moutain crystals)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, zdobeno
historizujícími ornamenty a tfiemi kfii‰Èály, zlacené
Ag 800/1000, váha 9,4 g, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

119
BroÏ ve tvaru kfiíÏe s granáty 
(A brooch in shape of a cross with garnets) 
âechy, 2. polovina 19. století, ãeské granáty,
tombak, délka 3 cm, 
Vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2900 CZK

120
Velké sloupkové hodny 
(A big mental clocks with columns) 
Rakousko, kolem poloviny 19. století, ve stylu
biedermeieru, dva mramorové sloupy v dfievûné
konstrukci, dfievo v ãerné barvû kombinováno se
zlacením, zdobeno fiezbou a rytou perletí, ãtvrÈov˘
stroj, ruãní spou‰tûní bití, v˘‰ka 61,5 cm, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

121
Granátové náu‰nice s fiíãními perliãkami 
(Czech garnets earrings with river pearls)
âechy, kolem roku 1860, tombak kombinovan˘ se
zlacen˘m stfiíbrem, druhorokokov˘ styl, délka 2,8 cm, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (100 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

122
Secesní krbové hodiny 
(Art Nouveau mantel clock) 
Francie, poãátek 20. století, patinovaná kovová
kompozice, nápis „Care Diem“, v˘‰ka 49 cm, mírnû
po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

123
Zlaté kapesní hodiny 
(A gold pocket watch)
·v˘carsko, pfielom 19. a 20. století, tfií plá‰Èové
hodinky, svrchní plá‰È zdoben˘ rytím s kvûtinov˘m
dekorem, puncováno Rakousko-Uhersk˘m puncem,
smaltovan˘ ãíselník s fiímsk˘mi ãíslicemi, prÛmûr
4,8 cm, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

124
Prsten s dvûma diamanty a ãernou perlou 
(A ring with two diamonds and a black pearl)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, dva
diamanty s briliantov˘m v˘brusem kaÏd˘ 0,4 ct,
celkem 0,8 ct, ãerná kultivovaná perla, bílé 
Au 585/1000, celková váha 2,76 g, puncováno ãesk˘m
prvorepublikov˘m puncem, kvalitní provedení, 
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 42 000 CZK

124

125
Granátov˘ mot˘l 
(A garnet butterfly)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, stfiíbro dláÏdûné
ãesk˘mi granáty, Ag 900/1000, váha 4,64 g, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (55 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

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

118

122

123

119

147
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126
Zlatá broÏ s podkovou 
(A gold brooch with a horse shoe)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, zdobeno
tyrkysy a perliãkami, Au 585/1000, váha 7,5 g,
délka 6 cm, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR) 
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

127
Náu‰nice pavouci 
(Earrings spiders)
Rusko, 20. století, zdobeno barevn˘mi emaily, 
Ag 875/1000, váha 11,3 g, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (66 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

127

128
Zlatá broÏ s diamantem 
(A gold brooch with diamond)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, broÏ
oválného tvaru, rovnûÏ medailon a závûs, plasticky
zdobená, rytá, fasetovû brou‰en˘ diamant asi 0,2 ct,
Au 585/1000, délka 4,5 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (276 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

128

129
Granátová broÏ kulatého tvaru 
(A garnet brooch of a round shape)
âechy, 2. polovina 19. století, ãeské granáty osazené
v tombaku, prÛmûr 2,9 cm, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

130
Granátov˘ prsten 
(A garnet ring) 
âechy, 2. polovina 19. století, ãeské granáty osazené
v tombaku, dláÏdûní kruhového tvaru ve dvou
vrstvách, kameny osazeny v lÛÏkách, váha 2,3 g,
vyvolávací cena: 990 CZK (34 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

131
Stfiíbrná broÏ se ãtyfimi opály 
(A silver brooch with four opals)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, duté
stfiíbro zdobeno vegetativním plastick˘m dekorem,
opály, perliãkami a granátkem, zlaceno, 
Ag 800/1000, váha 3,5 g , délka 5,1 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

132
Diamantové visací náu‰nice 
(Diamond hanging earrings)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
osazeno diamanty s briliantov˘m v˘brusem
o celkové hmotnosti asi 0,6 ct, bílé Au 585/1000,
váha 3,35 g, 
vyvolávací cena: 27 000 CZK (931 EUR)
odhad: 29 000 aÏ 35 000 CZK

132

133
Zlatá broÏ se dvûma citríny a korálem 
(A gold brooch with two citrins and coral)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobeno vegetativním dekorem, dva citríny fasetovû
brou‰ené, korál s fiezbou hlavy muÏe v duchu antiky,
Au 585/1000, váha celkem 13,00 g, mimofiádnû
zajímavá práce, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

134
Perlová broÏ a náu‰nice 
(A pearl brooch and earrings) 
Rakousko-Uhersko, kolem roku 1860, druhé
rokoko, zdobeno fiíãními a mofisk˘mi perlami
formou dláÏdûní, Au 585/1000, váha 23,32 g,
atypická práce provedeno star˘m stylem barokních
‰perkÛ, 
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1207 EUR)
odhad: 39 000 aÏ 48 000 CZK

135
Zlat˘ prsten s mal˘mi diamanty 
(A gold ring with small diamonds)
stfiední Evropa, polovina 20. století, kombinace
Ïlutého a bílého zlata, ovál dláÏdûn˘ diamanty, 
Au 585/1000, celková váha 3,86 g, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

136
Prsten s diamantem a onyxem 
(A ring with a diamond and an onyx) 
âechy, 20. století, ováln˘ onyx, uvnitfi osazen
diamantem o hmotnosti asi 0,15 ct, Au 585/1000,
celková váha 2,78 g, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

137
Zlatá broÏ s rytinou v kfii‰Èálu 
(A gold brooch with an engraving in crystal)
âechy, konec 20. století, ováln˘ kfii‰Èál ve zlaté
obrubû zdobené sluncem, v kfii‰Èálu rytina
s pohádkov˘m v˘jevem muÏe hrajícího na flétnu
a „dívky ptáka“, ‰perk podle návrhu známého
ãeského kreslífie Adolfa Borna, Au 585/1000, váha
8,96 g, 
vyvolávací cena: 6900 CZK (238 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

137

138
Zlat˘ prsten s rytinou v kfii‰Èálu 
(A gold ring with an engraving in crystal)
âechy, konec 20. století, ováln˘ kfii‰Èál ve zlaté
obrubû zdobené motivem hadÛ, v kfii‰Èálu rytina
s pohádkov˘m v˘jevem dámy, podle návrhu
známého ãeského kreslífie Adolfa Borna, 
Au 585/1000, váha 5,32 g, 
vyvolávací cena: 4900 CZK (169 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

138

125129

145

135144136

Starozitnictvi_1-16_25-44  25.10.2005  15:58  Stránka 13



14

139
Zlaté dámské náramkové hodinky se ãtyfimi
diamanty 
(A lady wrist watch with four diamonds)
·v˘carsko, Imperial, 20. léta 20. století,
dvouplá‰Èové hodinky, zlat˘ náramek, plá‰È ryt˘
dekorem hvûzd, ve ãtyfiech osazeny diamanty, 
Au 585/1000, celková váha 19,1 g, funkãní stav, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

139

140
Secesní náhrdelník z granátÛ ve tvaru mot˘la 
(An Art Nouveau necklace from garnets in
a shape of a butterfly)
âechy, pfielom 19. a 20. století, vytvofieno
dláÏdûním z ãesk˘ch granátÛ, osazeno v tombaku,
závûs ve tvaru mot˘la, fietûz vytvofien z granátÛ
v obrubách, velmi kvalitní design i provedení, ‰perk
vysoké umûlecké hodnoty, 
vyvolávací cena: 19 000 CZK (655 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

141
Zlat˘ prsten s korálem 
(A gold ring with a coral) 
âechy, 20. - 30. léta 20. století, zdobeno plastick˘m
dekorem lístkÛ, osazeno velk˘m korálem oválného
tvaru, Au 585/1000, 3,9 g, 
vyvolávací cena: 2400 CZK (83 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK

142
Stfiíbrn˘ závûs s emailovou v˘zdobou jehliãí a ‰i‰ky 
(A silver pendent with an enamel decoration of
a needle-leaf and a cone)
Rakousko-Uhersko, datováno rytím vzadu 1909,
kulat˘ tvar, Ag 800/1000, váha 2,98 g, 
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 400 aÏ 490 CZK

143
Velké kapesní hodinky s motivem lovce a psa 
(A big pocket watch with a decoration of
a hunter and his dog) 
·v˘carsko, poãátek 20. století, masivní plá‰È
plasticky zdoben˘, ornamenty v duchu secese, bíl˘
smaltovan˘ ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi, stroj typu
Roskopf, prÛmûr 7 cm, 
vyvolávací cena: 7500 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

143

142146

Následující poloÏky ãíslo 144-148 jsou draÏeny 
ve prospûch Olomouckého SSP pro dûti a mládeÏ
(Administration of social care for Children and
Youth in Olomouc), SSP pro dûti a mládeÏ je
financována státem, ale sponzorské dary jsou
v˘znamné pro její ãinnost.

144
Zlat˘ prsten zdoben˘ stylizovan˘mi lístky 
(A gold ring decorated of leaves)
âechy, kolem poloviny 20. století, zdobeno plasticky
a rytím, Au 585/1000, váha 5,06 g, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 2900 aÏ 3500 CZK

145
Stfiíbrn˘ kfiíÏek s granáty 
(A silver cross with garnets) 
âechy, polovina 20. století, kfiiÏ dláÏdûn˘ ãesk˘mi
granáty, Ag 900/1000, váha 2,7 g, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (34 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

146
Stfiíbrn˘ závûs s emailovou v˘zdobou listu 
(A silver pendent with an enamel decoration of
a leaf )
Rakousko-Uhersko, datováno rytím vzadu 1901,
kulat˘ tvar, Ag 800/1000, váha 2,22 g, 
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 400 aÏ 490 CZK

147
Granátov˘ náramek 
(Garnet bracelet)
âechy, 2. polovina 19. století, jednofiad˘ náramek,
ãeské granáty osazené v tombaku, prÛmûr náramku
6 cm, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (66 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

148
Granátové náu‰nice s perliãkou 
(A garnet earrings with pearls)
âechy, 2. polovina 19. století, ãeské granáty, fiíãní
perliãky osazeno v tombaku, váha,
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
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149
Jambor, Josef (1887-
MuÏ s hÛlkou 
(A man with a stick)
uhel na papífie, 53x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo dole
datováno 1906, autor byl absolventem AVU
u profesora ·vabinského, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

149

150
BroÏ (Bro‰), Karel (1834-1901)
Portrét dívky v kabátû 
(A portrait of a girl in a coat)
pastel na papífie, 46x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1886, autor byl absolventem malífiské akademie
v Praze, malífi ilustrátor, zasílá své pfiíspûvky do
ãasopisÛ Svûtozor a Zlatá Praha, Ïil dlouho v Rusku,
zemfiel v Petrohradû, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (155 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

151
Obrovsk˘, Jakub (1882-
Kvûtináfika 
(A girl selling flowers)
pastel na papífie, 42x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor slavn˘
ãesk˘ malífi, grafik a sochafi se zapsal trvale do dûjin
ãeského v˘tvarného umûní, je pfiedev‰ím
figuralistou, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 17 500 CZK (603 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

152
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942) 
Katedrála v Reme‰i I
(The Reims’s Cathedral in France I)
lept na papífie, 29x19,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce,
signováno vpravo dole, datováno 1919, katedrála
poniãená po I. svûtové válce, mírnû po‰kozeno,
autor oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 2200 CZK (76 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

152

153
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942) 
Katedrála v Reme‰i II
(The Reims’s Cathedral in France II)
lept na papífie, 34x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce,
signováno vpravo dole, datováno 1919, katedrála
poniãená po I. svûtové válce, mírnû po‰kozeno,
autor oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3400 aÏ 4000 CZK

153

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA A KRESBA 
(PRINTS AND DRAWINGS)

150

151
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154
Sychra, Vladímír (1903-1963)
Dáma se sluneãníkem 
(A young lady with an umbrella) 
barevná litografie, 40x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1940, autor byl absolvent UMPRUM v Praze,
profesor AVU v Praze, vynikající grafik a malífi
pfiedev‰ím figuralista, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

155
Bouda, Cyril (1901- 
Havrani 
(Crows)
barevná litografie, 27x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno na
desce dole uprostfied, autor byl v˘znamn˘m ãesk˘m
malífiem a grafikem, absolvent praÏské UMPRUM
a AVU u profesora M. ·vabinského, asistent
profesora T. F. ·imona, zahraniãní cesty, úspû‰nû
vystavoval i v cizinû, proslavil se rovnûÏ jako
umûleck˘ designér, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

155

156
Fiala, Václav (1896-
Karafiáty ve váze 
(Flowers in a vase)
barevná litografie, 66x50 cm, rámováno pod sklem,
ruãnû fiezan˘ rám, signováno vpravo dole, autor byl
Ïákem petrohradské akademie, nav‰tívil Japonsko
a âínu, pozdûji Ïákem M. ·vabinského, krátce Ïije
ve Francii a vystavuje na pafiíÏském Salonu, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

157
Hofiánek, Jaroslav (1925-1995)
Poloakt modré dámy 
(A half nude blue female)
autorsk˘ tisk (barevná litografie), 47x32 cm,
paspartováno pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1962, vlevo oznaãení ãísla tisku 12/4,
autor byl Ïákem praÏské AVU u profesora
Obrovského a Nechleby, hojnû vystavoval
i v zahraniãí, jeho dílo zastoupeno v Národní galerii, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

157

158
Kizzly, G.
Portrét dámy ze strany 
(A portrait of a lady from the side)
kresba na tuÏkou, 59x45 cm, ovál, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1890, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK

158

159
Techl, J.
Vysoké Tatry 
(The Hight Tatras Mountains in Slovakia)
litografie, 38x39 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1935,
vyvolávací cena: 700 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

160
·vabinsk˘, Max (1873-
Dáma u psacího stolu 
(A lady by a writing table)
lept na papífie, 12x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl ve
své dobû svûtovû uznávan˘ grafik a malífi, sbíran˘
autor, 
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

160

161
Sedláãek, Vojtûch (1892-
Kobyla a hfiíbû 
(A mare and her foal)
barevná litografie, 24x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl
absolventem praÏské AVU u profesora ·vabinského,
proslavil se pfiedev‰ím jako grafik, zobrazuje vesnické
námûty,
vyvolávací cena: 1100 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

154

156
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162
Sedláãek, Vojtûch (1892-
Pijící hfiíbû 
(A drinking foal)
barevná litografie, 24x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl
absolventem praÏské AVU u profesora ·vabinského,
proslavil se pfiedev‰ím jako grafik, zobrazuje vesnické
námûty,
vyvolávací cena: 1100 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

162

163
Sedláãek, Vojtûch (1892-
KÛÀ se sánûmi 
(A horse with a sledge)
barevná litografie, 24x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl
absolventem praÏské AVU u profesora ·vabinského,
proslavil se pfiedev‰ím jako grafik, zobrazuje vesnické
námûty,
vyvolávací cena: 1100 CZK (38 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

164
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Portrét dívky 
(A portrait of a girl)
pastel, 29x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1915,
autor vyuÏíval pseudonym Dr. Desiderius,
absolvoval praÏskou AVU u profesora Jeneweina,
dlouhodobû pob˘val ve Francii, Belgii, Holandsku,
Anglii, vyznaãuje se vynikající figurální malbou,
patfií mezi sbírané autory, 
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

165
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Akt muÏe 
(A nude man)
perokresba, 43x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, kresba z autorovy pozÛstalosti, autor
vyuÏíval pseudonym Dr. Desiderius, absolvoval
praÏskou AVU u profesora Jeneweina, dlouhodobû
pob˘val ve Francii, Belgii, Holandsku, Anglii,
vyznaãuje se vynikající figurální malbou, patfií mezi
sbírané autory, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

161

165

164
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166
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Foto portrét s podpisem 
(A foto portreit with the sign)
list z ãasopisu Svûtozor, rámováno pod sklem,
paspartováno, z autorovy pozÛstalosti, autor vyuÏíval
pseudonym Dr. Desiderius ve sv˘ch karikaturách
pro ãasopis Svûtozor, autor absolvoval praÏskou AVU
u profesora Jeneweina, dlouhodobû pob˘val ve
Francii, Belgii, Holandsku, Anglii, vyznaãuje se
vynikající figurální malbou, patfií mezi sbírané
autory, 
vyvolávací cena: 900 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1400 CZK

167
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Kresba nahé dívky s dopisem 
(A drawing of a nude girl with a letter)
perokresba vãetnû dopisu, 28x21 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno dole, datováno
1933, autor vyuÏíval pseudonym Dr. Desiderius,
absolvoval praÏskou AVU u profesora Jeneweina,
dlouhodobû pob˘val ve Francii, Belgii, Holandsku,
Anglii, vyznaãuje se vynikající figurální malbou,
patfií mezi sbírané autory, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

168
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Kresba scény z loutkového divadla 
(A drawing of a picture script from a marionette
theatre)
kresba tuÏka 28x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu pozÛstalostní razítko autora,
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3300 CZK

168

169
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Únos panny 
(A kidnapping of a virgin)
tuÏka 29x34 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu pozÛstalostní razítko autora,
nahofie datováno 1916,
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3300 CZK

169

170
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Kresba Trenãína 
(A drawing of the town Trenãín in Slovakia)
tuÏka 15x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vzadu
pozÛstalostní razítko autora, datováno 1923,
vyvolávací cena: 1600 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

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 (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

171

172
Anonym
Stojící nahá dívka zezadu 
(A standing nude female from the back side) 
kresba tuÏkou, 58x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, kresba z pozÛstalosti malífie Hugo
Boettingera, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

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 (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

173

174
Haun, August (1815-1894)
Hrad Kfiivoklát 
(The 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 (114 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

175
Haun, August (1815-1894)
Zámek v Náchodu 
(The Castle in the city Náchod) 
litografie, 26x19 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole, tisk W. Korn Berlín, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

176
Anonym 
·kolní plakát s rytífisk˘m sálem 
(A school poster with a knight hall)
litografická technika, 59x81 cm, rámováno pod
sklem, âechy, poãátek 20. století, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

177
Anonym 
·kolní plakát s renesanãním mûstem 
(A school poster with a Renaissance town)
litografická technika, 59x81 cm, rámováno pod
sklem, Nûmecko, poãátek 20. století, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

177

172
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178
Anonym 
·kolní plakát s chrámem v Jerusalémû 
(A school poster with the Temple in Jerusalem)
litografická technika, 55x78 cm, rámováno pod
sklem, Nûmecko, poãátek 20. století, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

178

179
Anonym 
·kolní plakát s mûstem Jerusalem 
(A school poster with the town Jerusalem)
litografická technika, 55x78 cm, rámováno pod
sklem, Nûmecko, poãátek 20. století, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

179

180
·vengsbír, Jífií Antonín (1921-
Portrét básníka Jaroslava Seiferta 
(Portrait of the poet Jaroslav Seifert) 
perokresba, 25x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno dole uprostfied, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (34 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

181
Chramosta, Cyril (1908- 
Rybáfi na rybníku 
(A fisherman on a pond)
barevá litografie, 51x65 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vzadu razítko
autora, známého malífie a grafika Ïáka Oldfiicha
BlaÏíãka, oblíbené námûty jiÏních âech, 
vyvolávací cena: 1900 CZK (66 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

181

182
Sládek, Antonín (1943-
Spící polonahá dívka 
(A dreaming half nude female) 
monotyp, 35x32 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 (190 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

183
·efl, Jaroslav (1898-
âesk˘ Krumlov 
(The town âesk˘ Krumlov)
barevn˘ lept, 20x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo dole
znaãka autora, 
vyvolávací cena: 990 CZK (34 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

184
Röhling, Vladislav (1878-
PraÏské nábfieÏí 
(A Prague embankment) 
barevn˘ lept na papífie, 35x33 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo
dole znaãka autora, v˘znamného ãeského grafika,
s oblibou vytváfiel praÏské motivy, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

184

185
Anonym
Hlava dívky 
(A head of a female)
uhel na papífie, 19x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vpravo dole signatura FM, datováno
1917, kvalitní kresba,
vyvolávací cena 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

186
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Trosky mûsta Reme‰e I
(Ruins of the city Reims with a woman 
and a girl I) 
lept na papífie, 30x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno vlevo
na desce, vlevo dole pod paspartou název „Ztracen˘
domov“, autor v˘znamn˘ ãesk˘ grafik a malífi své
doby, pÛsobil rovnûÏ ve Francii, oblíben˘ mezi
sbûrateli, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (76 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

187
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Trosky mûsta Reme‰e II
(Ruins of the city Reims II) 
lept na papífie, 30x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno vlevo
na desce, datováno 1919, vlevo dole pod paspartou
název „Place d’Erlon“, autor v˘znamn˘ ãesk˘ grafik
a malífi své doby, pÛsobil rovnûÏ ve Francii, oblíben˘
mezi sbûrateli, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (76 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

187

185

186
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188
·vabinsk˘, Max (1873-
Koupající se dívka 
(A famale taking a bath)
litografie, 12x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl ve
své dobû svûtovû uznávan˘ grafik a malífi, sbíran˘
autor, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

188

189
Baruch, JoÏka (1894-
Pfiíchod Cyrila a Metodûje 
(Arrival of St. Cyril and Metod to Bohemia)
barevn˘ dfievofiez, 45x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor byl Ïákem
profesora Kysely na praÏské AVU, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (52 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

190
·litr, Jifií (1924-1969) 
Horská chalupa 
(A mountains cottage)
perokresba, 30x41 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, datováno 1955, vzadu ãíslo
a vûnování, autor se proslavil pfiedev‰ím jako
hudební skladatel divadla Semafor, dnes se sbírají
i jeho perokresby a grafické práce, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (76 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

190

191
Souãek, Karel (1915- 
Zimní pohled na chrám svatého Mikulá‰e 
(A winter view of the St. Nicolas’ cathedral) 
barevn˘ lept, 26x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 900 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

191

192
Souãek, Karel (1915- 
Zimní pohled na PraÏsk˘ hrad 
(A winter view of the Prague Castle) 
barevn˘ lept, 26x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 900 CZK (31 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

193
Veit, Rudolf (1892- 
Pohled na Mosteckou VûÏ 
(A view of the Bridge Tower on the Charles
Bridge)
barevn˘ lept na papífie, 30x22 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce,
datováno 1938, signováno vpravo dole, autor byl
znám˘m nûmeck˘m malífiem a grafikem, s oblibou
maloval motivy mûst, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

194
Veit, Rudolf (1892- 
Pohled na Mosteckou VûÏ 
(A view of the Tower on the Charles Bridge in
the Old Town)
barevn˘ lept na papífie, 30x22 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce,
autor byl znám˘m nûmeck˘m malífiem a grafikem,
s oblibou maloval motivy mûst, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (206 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

195
Jifiincová, Ludmila (1912-
Tfii ãarodûjincie a Mûsíc 
(Three witches and the Moon)
lept na papífie, 13x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autorka byla
v˘znamná kreslífika a ilustrátorka, absolventka AVU
v Praze u profesora ·imona, 
vyvolávací cena: 2300 CZK (79 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3600 

195

196
Haun, August (1815-1894)
Mûsto Prachatice 
(The town Prachatice) 
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, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3300 CZK (106 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

196

197
Haun, August (1815-1894)
Hrad Îebrák a Toãník 
(The Castle Îebrák and Toãník) 
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, mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 3300 CZK (114 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK
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201
Majer, Antonín (1882-
Vla‰sk˘ dvÛr v Kutné Hofie 
(The Vla‰sk˘ Yard in the town Kutná Hora)
lept na papífie, 33x25 cm, rámováno pod sklem,
vlevo dole znaãeno iniciálami A. M. na desce,
signováno vpravo dole, Ïák praÏské AVU u profesora
BroÏíka, Hynaise a Schwaigra, ve své dobû znám˘
autor, tvofií s oblibou Ïánrové obrázky z Turnovska,
zab˘val se rovnûÏ grafikou, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

202
Silovsk˘, Vladimír (1891- 
Sochy v Kutné Hofie 
(Statues in the town Kutná Hora)
lept na papífie, 24x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl vynikající grafik,
profesor AVU v Praze,
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

202

203
Kotûra, Jan (1871-1923)
Návrh divadelní scény 
(A design of a theatre scene) 
kresba tuÏkou kolorovaná akvarelem na pauzovacím
papífie, 44x33 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1917, autor byl jedením
z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch architektÛ poãátku 
20. století, zakladatel pojmu kubismu v architektufie, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (170 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

204
âapek, Josef (1887-1945)
Harmonikáfi 
(An accordion player)
dfievoryt na papífie, 17x10 cm, rámováno pod sklem,
pfiíloha k ãasopisu âerven, signováno vpravo dole,
kolem roku 1920, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (155 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

204

205
·pála, Václav (1885-1946)
Îena s ko‰íkem na hlavû 
(A woman with a basket on her head)
dfievoryt na papífie, 16,5x10,5 cm, rámováno pod
sklem, pfiíloha k ãasopisu âerven, signováno vpravo
dole, kolem roku 1920, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

205

206
Rada, Vlastimil (1895-
V kovárnû 
(At a smithy) 
litografie, 30x26 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, ãíslováno, 
vyvolávací cena: 900 CZK (31 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

207
Sedláãek, Vojtûch (1892-
Sedlák s povozem 
(A farmer with his car) 
barvená litografie, 50x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno, ãíslováno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

198
Anonym
Nit Ïivota 
(The fibre of life) 
barevná litografie, 26x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno dole uprostfied: „ti‰tûno
v Lod˘nû v roce 1799 M.Bovim“, 
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

198

199
Engelmann
Snûm bohÛ 
(A meeting of Gods)
litografie, 20x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole, Nûmecko 
19. století, podle Raphaela, 
vyvolávací cena: 1300 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

199

200
Pukl, Vladimír (1896-
LeÏící akt 
(A laying nude famale) 
dfievoryt na papífie, 18x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl
absolventem UMPRUM v Praze, asistentem
profesora T. F. ·imona, vynikající grafik oblíben˘
mezi sbûrateli, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

200
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208 
Kolmann
Zlatá uliãka v Praze 
(The Golden Lane in Prague)
olej na dfievû, 13x16 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, znaleck˘ posudek, pÛvodní odhad 
20 000 Kã, vzadu ‰títek Kolm-Kolmann 1903, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (170 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

209
Kolmann
Havelsk˘ trh v Praze 
(The Havelsk˘ Market in Prague)
olej na dfievû, 13x16 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, znaleck˘ posudek, pÛvodní odhad 
20 000 Kã, vzadu ‰títek Kolm-Kolmann 1903, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

210
Svolinsk˘, Karel (1896-
Kytice ve váze 
(A bunch of flowers in a vase)
tempera na papífie, 61x48 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1938, autor
absolvent praÏské AVU a její pozdûj‰í rektor,
v˘znamn˘ grafik a malífi, mnoho zahraniãních
ocenûní napfi. Grand Prix v PafiíÏi v roce 1925,
1937, ilustroval napfi. MáchÛv Máj, 
vyvolávací cena: 18 000 CZK (621 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK

211
Kasprzak, ·tûpán (1889-
Vlci v zimû 
(Wolves in winter)
olej na plátnû, 39x64 cm, rámováno v umûleckém
rámu pod sklem, signováno vlevo dole, autor
polského pÛvodu, absolvent praÏské AVU
u profesora ·vabinského, malífi figuralista, ãasto
maluje i zvífiata, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

212
Vanãura
Koupání u fiíãky 
(Swiming in a small river)
olej na kartonu, 37x51 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

212

213
Matou‰ek, Franti‰ek (1907-
Ml˘n na potoce 
(A mill on a stream)
olej na kartonu, 30x40 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1939, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

213

214
Bloman, Antonín (1876-
Polní cesta 
(A field road)
olej na plátnû, 40x50 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1944, autor byl Ïákem
Ullmanna a Kalvody, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

215
Budsk˘, Rudolf (1887-
Záti‰í s vínem a ovocem 
(A still life with grapes and fruits)
olej na kartonu, 23x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor maloval pfiedev‰ím portréty
a miniatury, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

216
Peukert, M.
Rodina s pouÈov˘mi balonky 
(A family with fair baloons)
olej na plátnû, 77x92 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1939, nûmeck˘ autor, 
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1034 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 43 000 CZK

217
Anonym
·est miniatur dûtí a selky 
(Six miniatures of children and a farmer’s wife)
akvarely na papífie, dûti rozmûr 3x2 cm, selka 
7x6,5 cm, rámováno pod sklem, paspartováno, selka
signována vlevo nahofie, signatura V. H. signaturou
Vojtûcha Hynaise, velmi kvalitní malba, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

218
Neubauer, Karel 
Modlící se dívky v krojích 
(A praying girls in national costums) 
olej na plátnû, 50x66 cm, rámováno signováno vlevo
dole, malba ve stylu JoÏky Úprky, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

VII. MALBA
(PAINTINGS)

218

215
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219
Voborsk˘, Franti‰ek (1906-
Don Quijote a Sancho Panza 
kombinovaná technika na kartonu, 69x49 cm,
rámováno, signováno vpravo dole, datováno 1941,
obraz vystavován ve Státní Galerii, razítko vzadu,
autor byl ve své dobû znám˘ ilustrátor, ãlen sdruÏení
Myslbek, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 11 0000 aÏ 14 000 CZK

220
Reitinger
Don Quijote
kva‰ na papífie, 29x39 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1961, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

221
Reitinger
Stolní hry 
(Desk games)
olej na kartonu, 25 x 50 cm, rámováno, signováno
vlevo nahofie, datováno 1960, kubistick˘ styl, 
vyvolávací cena: 20 000 CZK (690 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

222
Janke, Svatopluk (1909-
Chalupa na kopci 
(A cottage on a hill)
olej na plátnû, 69x96 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl architekt a malífi, Ïák 
Al. Kalvody,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (517 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

223
Franta, Roman (1962-
Mofiské fiasy 
(A sea grass)
olej na plátnû, 130x180 cm, signováno vzadu,
vûnování z roku 1996, 
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1552 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 65 000 CZK

224
Kaván, Franti‰ek (1866-1941)
Zimní krajina 
(A winter landscape) 
olej na kartonu, 26x38 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem profesora J. Mafiáka,
patfií mezi v˘znamné ãeské krajináfie, oblíben˘ mezi
sbûrateli, 
vyvolávací cena: 21 000 CZK (724 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

225
Mathauser, Josef (1846-1917)
Vojenská jízda v zimní krajinû 
(A military cavalery in a winter landscape)
olej na plátnû, 27x31 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1911, autor byl ve své dobû velmi
uznávan˘, proslavil se jako malífi historick˘ch v˘jevÛ,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (552 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

226
Netopil, Pfiemysl (1920-
Stromy s vodní hladinou 
(Trees with water surface)
olej na plátnû, 54x 89 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1945, znaãeno vzadu na rámu,
vyvolávací cena: 3800 CZK (131 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

227
Anonym
Îena na poli se snopy 
(A woman on a field with sheaves)
olej na kartonu, 51x70 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1948, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

228
Ullmann, Josef (1870-1922)
V˘let na loìce 
(A trip on a small boat)
olej na kartonu, 50x58 cm, signováno vpravo dole,
autor byl Ïákem J. Mafiáka, oblíben˘ mezi sbûrateli,
dílo mimofiádné kvality, znaleck˘ posudek, není
v˘vozní povolení, 
vyvolávací cena: 50 000 CZK (1724 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 70 000 CZK

229
Schlosser, Robert (1880-1943) 
Dáma v klobouku 
(A lady in a hat)
pastel, ovál, 51x42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1914, portrét
v duchu secese, ve své dobû velmi oblíben˘ autor,
byl Ïákem profesora Schikanedera a Preislera, vytváfií
pfiedev‰ím pastelové portréty, 
vyvolávací cena: 19 500 CZK (672 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 29 000 CZK

230
·krabánek, Franti‰ek (1901-
M˘tina s bfiízami 
(A meadow in forest with birches) 
olej na plátnû, 48x55 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

231
Vaner, Václav (1896-
Vysoké Tatry v zimû 
(The mountains „High Tatras“ in Slovakia in
winter) 
olej na kartonu, 44x34 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu razítko autora a popis, datováno
1954, autor byl Ïákem Al. Kalvody, po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad:3000 aÏ 3500 CZK

221

219
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232
Molnár, Karel (1903- 
1. 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: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

233
Molnár, Karel (1903- 
Nahá dívka v ateliéru 
(A nude female in an atelier)
olej na plátnû, 90x60 cm, signováno vlevo dole,
razítko vzadu, datováno 1937, autor byl Ïákem
profesora Obrovského, studijní pobyt ve Francii, st˘kal
se s ãesk˘mi umûlci Ïijícími v PafiíÏi napfi. Kupkou, 
vyvolávací cena: 19 000 CZK (655 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

234
Dvofiák, Václav (1907- 
Scéna k filmu „Princezna se zlatou hvûzdou“ 
(A picture from the script „The princess with the
gold star“)
kva‰ na papífie, 30x41 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1959,
autor pÛsobil jako filmov˘ architekt tohoto filmu, 
vyvolávací cena 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK

234

235
Reiter, Gustav
Pole s bfiízami 
(A field with barches)
olej na plátnû, 74x97 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1935, autor byl krajináfi
i portrétista, ãasto se objevuje na aukcích, 
vyvolávací cena: 8500 CZK (293 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

236
Svoboda, A. 
Zimní krajina s fiekou 
(A winter landscape with a river)
olej na plátnû, 74x97 cm, rámováno v fiezaném
rámu, signováno vpravo dole, autor byl Ïákem
malífie Radimského, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

237
Schovánek, Emil (1885-1947)
Prachovské skály 
(The Prachovské Rocks in Bohemia)
olej na plátnû, 56x47 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor byl Ïákem praÏské AVU u profesora
Hynaise a Bukovace, patfií mezi sbírané autory, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK (483 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

238
Holler, Josef (1903-1982)
VyjíÏìka na koních 
(Riding on horses) 
olej na sololitu, 38x78cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malífiství v PafiíÏi
a pozdûji na praÏské AVU, Ïil mimo jiné i v AlÏíru,
stal se znám˘m zejména jako ilustrátor, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (276 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

239
Pelikán, Vojtûch Jaromír (1905-
Hradãany s Karlov˘m mostem 
(The Prague Castle district with the Charles
Bridge) 
olej na plátnû, 59x83 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1941, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

240
HÛrka, Otakar (1889-
Louka s bfiízami 
(A meadow with birches)
olej na pfiekliÏce, 30x47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, sbíran˘ autor, maloval a vystavoval i ve
Francii, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

241
Schovánek, Emil (1885-1947)
Portrét blond˘ny 
(A portrait of a blond lady)
olej na malífiském kartonu, 30x34 cm, rámováno,
signováno vpravo nahofie, autor byl Ïákem profesora
Hynaise a Bukovace, portrétista i krajináfi, studijní
cesty Jugoslávie, Itálie, PafiíÏ, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

242
Schovánek, Emil (1885-1947)
Mofie s kameny 
(A sea with stones) 
olej na plátnû, 56x76 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem profesora Hynaise
a Bukovace, portrétista i krajináfi, studijní cesty
Jugoslávie, Itálie, PafiíÏ, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (724 EUR)
odhad: 29 000 aÏ 35 000 CZK

243
Koníãek, Oldfiich (1886-1932)
Mûsto Innsbruck v Rakousku 
(The town Innsbruck in Austria)
olej na kartonu, 25x30 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu datováno 1919, ãíslováno 343,
autor byl absolventem praÏské AVU, hodnû cestoval,
vystavoval v PafiíÏi, Lond˘nû, Curychu, patfií mezi
sbûratelsky oblíbené autory, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 22 000 CZK

244
Molnár, Karel (1903- 
Barevné kfiivky 
(Coloured curves)
kva‰ na papífie, 33x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem profesora
Obrovského, studijní pobyt ve Francii, st˘kal se
s ãesk˘mi umûlci Ïijícími v PafiíÏi napfi. Kupkou,
abstrakce patfií k nejvíce cenûn˘m dílÛm autora,
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

245
Molnár, Karel (1903- 
Koufi 
(Smoke)
olej na kartonu, 32x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem profesora
Obrovského, studijní pobyt ve Francii, st˘kal se
s ãesk˘mi umûlci Ïijícími v PafiíÏi napfi. Kupkou,
abstrakce patfií k nejvíce cenûn˘m dílÛm autora,
vyvolávací cena: 9500 CZK (327 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

238

235
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246
Koníãek, Oldfiich (1886-1932)
Dûtsk˘ pokoj v PafiíÏi 
(The children’s room in Paris)
olej na kartonu, 48x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vzadu razítko autora
ãíslováno 1776, autor byl absolventem praÏské AVU,
hodnû cestoval, vystavoval v PafiíÏi, Lond˘nû,
Curychu, patfií mezi sbûratelsky oblíbené autory,
dílo mimofiádné zajímavosti,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (655 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 35 000 CZK

247
Tockstein 
Nahá dáma na kanapi 
(A nude female on a bed)
olej na kartonu, 24x35 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, 50. - 60. léta 20. století, ãesk˘ kubismus,
oboustrann˘ obraz na rubu „Îena na Ïidli“, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

248
Soukup, Franti‰ek Ladislav (1888- 
Louka s vlãími máky 
(A meadow with the poppy red) 
olej na kartonu, 28x35 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1915, autor byl
Ïákem profesora Panu‰ky a Jansy, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

249
Uher, Chrudo‰ (1901- 
Pfiístav v Dalmácii 
(A port in Dalmacia in Croatia)
kva‰ na papífie, 18x43 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor byl
pfiedev‰ím architekt, na sv˘ch studijních cestách Ïil
v Jugoslávii,
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

249

250
Mandel, Jifií (Jura), ml. (1923-
PobfieÏí v Chorvatsku 
(A seashore in Croatia)
monotyp, 65x81 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (97 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3800 CZK

251
HÛrka, Otakar (1889-
Chalupa u cesty s potokem 
(A cottage by road and a stream)
olej na plátnû, 55x78 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem Aloise Kalvody, nûkolik
let Ïil ve Francii, patfií mezi sbírané autory,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (621 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

252
Uher, Chrudo‰ (1901- 
Zátoka v Dalmácii 
(A bay in Dalmacia in Croatia)
olej na plátnû, 47x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl pfiedev‰ím architekt, na sv˘ch
studijních cestách Ïil v Jugoslávii, po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 3200 CZK (110 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK 

253
Peithner, Rudolf (1895-
Cirkusov˘ stan 
(A circus tent)
olej na kartonu, 29x41 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl ve své dobû znám˘ grafik
a malífi, proslavil se zejména sv˘mi plakáty, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

254
Peithner, Rudolf (1895-
PrÛmyslová ulice 
(An industry road)
olej na kartonu, 29x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl ve své dobû znám˘ grafik
a malífi, proslavil se zejména sv˘mi plakáty, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

255
Peithner, Rudolf (1895-
Podzimní vesnici 
(An autumn village)
olej na kartonu, 48x61cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl ve své dobû znám˘ grafik
a malífi, proslavil se zejména sv˘mi plakáty, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

256
Kozák, Václav (1889-
Plachetnice na mofii 
(A sailboat on a sea)
olej na kartonu, 49x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malífiství nejen v Praze,
ale i v Mnichovû a ve Vídni, studijní cesty
k Jaderskému mofii, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 7500 aÏ 9000 CZK

257
Kozák, Václav (1889-
Pohled na Hradãany s Karlov˘m mostem 
(A view of Hradãany and the Charles Bridge in
Prague)
olej na plátnû, 55x70 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malífiství nejen v Praze,
ale i v Mnichovû a ve Vídni, po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

258
Koníãek, Oldfiich (1886-1932)
Bfieh s vodní hladinou a mraky 
(A shore with a water surface and clouds)
olej na kartonu, 13x20 cm, rámováno, signováno
vlevo nahofie, vzadu datováno 1904, autor byl
absolventem praÏské AVU, hodnû cestoval,
vystavoval v PafiíÏi, Lond˘nû, Curychu, patfií mezi
sbûratelsky oblíbené autory, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

259
Jelínek, Jifií (1901-1941)
Vesnice na jafie 
(A village in spring)
olej na kartonu, 49x65 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1921, autor studoval malífiství
v PafiíÏi, zemfiel v koncentraãním tábofie
Mauthausen, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (413 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

260
Minafiík, Jan B. (1862-1937)
Hrad 
(A castle)
olej na malífiském kartonu, 28x37 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor byl ve své dobû
v˘znamn˘ malífi, absolvent praÏské 
AVU u profesora Mafiáka, dnes oblíben˘ mezi
sbûrateli, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (413 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 20 000 CZK

261
Anonym 
Chalupa u lesa 
(A cottage by a forest)
olej na plátnû, 58x79 cm, rámováno, signováno
neãitelnû, âechy, 1. tfietina 20. století, 
vyvolávací cena: 4800 CZK (166 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

261

262
Holeãek, Jaroslav (1902-
Staré zámecké schody 
(The Old Castle Stairs in Prague)
olej na plátnû, 79x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, obraz ve stylu Jaroslava ·etelíka, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (276 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

263
Werner, Bfietislav (1911-
Konû a sedlák na voze 
(Horses and a farmer on a car)
pastel, 32x50 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, 
vyvolávací cena: 3800 CZK (131 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

263
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264
Stehlík, Karel (1912-
Chalupa v zimû 
(A cottage in winter)
olej na kartonu, 48x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor maloval krajiny v okolí
jihoãeského Milevska, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (134 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

264

265
Knotek, Václav (1891-
Les s fialovou loukou 
(A forest with a violet meadow)
olej na plátnû, 71x93 cm, rámováno signováno
vpravo dole, autor byl asistentem malífie Oldfiicha
BlaÏíãka, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

266
Anonym
V˘let v Alpách 
(A trip in Alpes)
olej na plátnû, 52x43 cm, rámováno, naivní malba,
Rakousko, 2. polovina 19. století, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

267
Jakoubek 
Nahá dáma v Ïupanu 
(A nude female in a dressing-gown)
pastel, 34x53 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (62 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

268
Anonym 
Vesnická slavnost 
(A village holliday) 
olej na plátnû, 49x79 cm, rámováno, signováno
vpravo dole iniciálami, obraz ve stylu JoÏky Úprky, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

269
Seidl, Jaromír (1893-
Cesta v lese 
(A road in a forest)
olej na plátnû, 65x94 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor byl Ïákem praÏské AVU u profesora
Hynaise, Îení‰ka a Preislera, maloval portréty i krajiny,
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

270
Zavfiel, Franti‰ek (1891-
Loìka na zimním rybníãku 
(A small boat on a winter pond)
olej na plátnû, 19x25 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (69 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3500 CZK

270

271
Hrbek, J.
Mûsteãko v Bosnû 
(A small town in Bosna)
olej na kartonu, 45x28 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu vûnování z roku 1953,
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK 

272
Max, Franti‰ek (1895-
Vesnice s poli 
(A village with fields)
olej na plátnû, 39x37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1937, autor byl Ïákem
Oldfiicha BlaÏíãka, k malbû vyuÏíval ãasto kromû
‰tûtce i ‰pachtli, 
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

269

265
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272

273
Anonym
Mofie se skálami 
(A sea with rocks)
olej na plátnû, 39x58 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

274
Bílek, Alois (1887-
Îena s hrábûmi 
(A woman with a rake)
olej na kartonu, 99x51 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, obraz ve stylu art deco, autor
vystudoval praÏskou AVU u profesora Pirnera, Ïil
a vystavoval v PafiíÏi, napfi. Galerie des Arts
Décoratif, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (690 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

275
Bílek, Alois (1887-
PÛlpostava Ïeny se stromem a horami 
(A half figure of a female with a tree and
mountains)
olej na plátnû, 65x54 cm, rámováno, signováno
vlevo uprostfied, autor vystudoval praÏskou AVU
u profesora Pirnera, Ïil a vystavoval v PafiíÏi, 
napfi. Galerie des Arts Décoratif, sbíran˘ autor,
mimofiádnû zajímavé dílo,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (758 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK

276
Bene‰, Karel (1881-
Louka s potokem 
(A meadow with a stream)
olej na kartonu, 32x42 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 4200 CZK (145 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

276

277
Bílek, Alois (1887-
Înû na horách 
(A harvest on mountains)
olej na kartonu, 38x40 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor vystudoval praÏskou AVU
u profesora Pirnera, Ïil a vystavoval v PafiíÏi, 
napfi. Galerie des Arts Décoratif, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

278
Molnár, Karel (1903- 
Snopy jako taneãnice 
(Sheaves like dancers)
olej na kartonu, 32x41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor byl Ïákem profesora
Obrovského, studijní pobyt ve Francii, st˘kal se
s ãesk˘mi umûlci Ïijícími v PafiíÏi napfi. Kupkou,
abstrakce patfií k nejvíce cenûn˘m dílÛm autora,
vyvolávací cena: 7500 CZK (259 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

279
Janeãek-Pardubsk˘, Alois (1894-
M˘tina v lese 
(A small meadow in a forest)
olej na kartonu, 39x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malífiství v Mnichovû, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK 

280
Anonym
Jarní zahrada 
(A spring garden)
olej na kartonu, 48x58 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, datováno 1942,
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

281
âernovick˘, J. M. 
Turek na koníkovi v Bosnû 
(Turk on a small horse in Bosna)
olej na plátnû, 73x64 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, znaãeno ‰títkem na rámu, 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (379 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

282
Neãas, Emil Josef (1892-
Stafiec 
(An old man)
olej na plátnû, 36x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem profesora ·vabinského
na praÏské AVU, pÛsobil v PafiíÏi a v Berlínû, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

283
Anonym
Madona s dítûtem 
(The Holly Mother with her Child)
olej na kartonu, ovál 68x96 cm, rámováno, malba
z pfielomu 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

273

278

277

280

281
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284
Anonym
Portrét dámy v bíl˘ch ‰atech 
(Portrait of a lady in white robe)
olej na plátnû, 75x62 cm, rámováno, âechy kolem
roku 1830, portrét se vyznaãuje obleãením a doplÀky
typick˘mi pro období biedermeieru, zajímavá
souprava ‰perkÛ, dílo mimofiádné kvality, autor
z okruhu malífie Antonína Machka (1775-1844),
znaleck˘ posudek, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2241 EUR)
odhad: 70 000 aÏ 80 000 CZK

285
Palko, Franti‰ek Xaver (1724-1767)
Louãení s marnotratn˘m synem 
(Saying good by of the thoughtlessness son)
olej na plátnû, 87x64 cm, rámováno, znaãeno
‰títkem na rámu, autor se mimo jiné podílel na
v˘zdobû chrámu Svatého Mikulá‰e na Malé Stranû
v Praze, patfiil mezi v˘znaãné autory své doby, dílo
mimofiádné kvality podle biblického námûtu
zhotovené kolem roku 1750, znaleck˘ posudek, není
v˘vozní povolení, 
vyvolávací cena: 120 000 CZK (4138 EUR)
odhad: 130 000 aÏ 150 000 CZK

286
Anonym
Hrádek u zamrzlého jezera 
(A small castle by a frozen lake)
olej na plátnû, 54x61 cm, rámováno, romantická
malba z pfielomu 19. a 20. století, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

287
Nerad, JoÏka (1901-
Chalupa v horách 
(A cottage in mountains)
olej na plátnû, 46x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1940, 
vyvolávací cena: 4800 CZK (166 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

287

288
Jelínek, Cína Franti‰ek (1882- 
Podhorská krajina 
(A landscape under mountains)
olej na plátnû, 49x67 cm, rámováno, signováno
vpravo dole pod rámem, malífi krajináfi, patfií mezi
sbírané autory, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 12 0000 aÏ 14 000 CZK

289
Sládek, Antonín (1943-
Zima v PafiíÏi 
(Winter in Paris)
olej na plátnû, 61x46 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 2004, vzadu popis obrazu
z v˘stavy v Kanadû, 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: 23 000 CZK (793 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

290
Korber, Adolf (1887-
Chalupa 
(A cottage)
olej na kartonu, 41x51 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem praÏské AVU
u profesora Bukovace a Îení‰ka, pozdûji asistent
profesora Liebschera, malífi krajin i portrétÛ, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

291
Toman, Karel (1888-
Zimní horská krajina 
(A winter landscape in mountains)
kva‰ na papífie, 28x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

292
Anonym
Záti‰í s baÏanty 
(A still life with pheasants)
olej na dfievû, 48x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 2700 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK

293
Anonym
Madona s dítûtem 
(The Holly Mother with her Child) 
olej na plechu, 28x 23 cm, rámováno, 
âechy kolem roku 1850, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 6900 CZK (238 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

291
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294
Rytífi, Václav (1889-
VûÏ v Jindfiichovû Hradci 
(The tower in the town JindfiichÛv Hradec)
tempera, 36x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1911, autor studoval v PafiíÏi, proslavil se i jako
autor kníÏky signatur ãesk˘ch malífiÛ, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK

295
Vlãek, Jindra(1885-
Mlad˘ les s lokou 
(A young forest with a meadow)
pastel na papífie, 34,5x 34 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na praÏské
AVU u profesora Schwaigra, pÛsobil jako grafik
v USA, bojoval jako legionáfi v Rusku, sbíran˘ malífi, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (276 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

296
Kuba, Ludvík (1863-
Kvetoucí strom 
(A blossom tree) 
olej na kartonu, 34x23 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, pozdûji studia v PafiíÏi,
mnohostrann˘ umûlec, kromû malífiství se zab˘val
rovnûÏ hudbou a psaním, velmi znám˘ malífi, 
vyvolávací cena: 19 000 CZK (655 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

297
Anonym
Chalupy v zimû 
(Cottages in winter) 
olej na kartonu, 44x49 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, styl malby ukazuje na Ïáka
Oldfiicha BlaÏíãka, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

298
Veris (Zamazal), Jaroslav (1900-
Záti‰i s ovocem 
(A still life with fruits)
olej na kartonu, 42x63 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor absolvent
praÏské AVU u profesora Nechleby a Preislera,
zpoãátku tvofií ve stylu star˘ch holandsk˘ch mistrÛ,
pozdûji po pobytu v PafiíÏi pfiechází k malbû portrétÛ
v duchu impresionismu, znám˘ a sbíran˘ malífi,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (621 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

299
Netopil, Pfiemysl (1920- 
Vesnice s obláãky 
(A village with small clouds)
olej na pfiekliÏce, 60x80 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu nálepka s popisem, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (100 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

300
·pitník (·pitálník), Ladislav J. (1901-
Krajina s bfiízou 
(A landscape with a birch)
olej na plátnû, 33x39 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem Aloise Kalvody, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK

301
Lubojack˘, Josef (1887-
Záti‰í s jablky 
(A still life with apples)
olej na plátnû, 67x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 5500 CZK (190 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

302
Kanjuk 
Odvoz dfieva 
(A shipping of wood)
olej na plátnû, 59x83 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, SSSR kolem poloviny 20. století,
socialistick˘ realismus, 
vyvolávací cena: 4500 CZK (155 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

303
Molnár, Karel (1903- 
Mladá dáma na nákupech 
(A young lady making a shopping)
olej na kartonu, 42x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, obleãení odpovídá 20. - 30. letÛm 
20. století, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

304
Novák, Josef 
Okolí chrámu Svatého Mikulá‰e 
(Surrounding the Cathedral of St. Nicolas in
Prague)
olej na kartonu, 48x32 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, 1. polovina 20. století, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

305
Mandel, Jura (star‰í) (1886-
Letní pole s vesniãany 
(A summer field with farmers) 
olej na plátnû, 40x58 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor byl absolventem vídeÀské akademie
v˘tvarn˘ch umûní, studijní pobyty v Nûmecku, Itálii,
Rusku, s oblibou maluje motivy Slovácka, 
vyvolávací cena: 6900 CZK (238 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
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306
Pukl, Jaroslav (1893-
KarlÛv most s Hradãany 
(The Charles Bridge with Hradãany in Prague) 
olej na plátnû, 69x88 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem Jaroslava ·etelíka, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

307
Bílek, Alois (1887-
Senoseã 
(A grass cutting)
olej na plátnû, 63x53 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, vzadu inventární ãíslo, obraz ve stylu art
deco, autor vystudoval praÏskou AVU u profesora
Pirnera, Ïil a vystavoval v PafiíÏi, napfi. Galerie des
Arts Décoratif, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

308
Jindfiich, Rudolf (1882-
Vesnice s mal˘m mostem 
(A village with a small bridge) 
olej na plátnû, 54x58 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl absolventem malífiské
akademie ve Vídni, ve své dobû znám˘ grafik a malífi, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

309
·ulc, Viktorin (1870-1946)
Pohled na Prahu z Hradãan 
(A view of Prague from Hradãany) 
akvarel na papífie, 38x53 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1943, autor byl znám˘ architekt, kter˘ navrhl
mnoho vefiejn˘ch budov v Praze, ale i jinde, proslul
rovnûÏ jako malífi akvarelÛ, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

310
Por‰, Gustav (1888- 
Chalupa s kvetoucími stromy 
(A cottage with blossom trees)
olej na plátnû, 45x59 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl absolventem praÏské AVU
u profesora Bukovace, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

311
Melichar, Jan (1904-
Záti‰í s ovocem a lahví vína 
(A still life with fruits and a bottle of wine)
olej na plátnû, 49x65 cm, signováno vpravo dole,
datováno 1928, autor byl absolventem praÏské AVU
u profesora Nechleby a Loukoty, 
vyvolávací cena: 8 000 CZK (276 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

312
Peters, Otto (1882-
Portrét mladé dámy 
(A portrait of a young lady)
olej na plátnû, 65x52 cm, rámováno v umûleckém
rámu pod sklem, autor byl absolventem UMPRUM
v Praze u profesora Schikanedra a Jeneweina, stal se
prominentním portrétistou v˘znamn˘ch osobností,
portrétoval presidenta Masaryka, ministerské
pfiedsedy Kramáfie a ·vehlu….., umûlecké dílo
mimofiádné kvality, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

313
Uhde von, Fritz (1848-1911) 
Portrét Ïeny 
(A portrait of a woman)
tempera na papífie, 39x26 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo uprostfied, velmi znám˘ nûmeck˘
malífi, autor pfiedev‰ím Ïánrov˘ch v˘jevÛ ze Ïivota
mû‰Èanské spoleãnosti,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 50.000 aÏ 60 000 CZK

314
Dûdina, Jan (1870- 
Dáma v kfiesle 
(A lady in an armchair)
olej na plátnû, 100x85 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl absolventem praÏské AVU
u profesora Îení‰ka a Pirnera, dlouho pracoval
v PafiíÏi jako ilustrátor ãasopisu „Monde Illustré“,
podílel se na malbách stropu v „Comedie Francaise“,
spoleãnû s Alfonsem Muchou ilustroval knihy pro
francouzská nakladatelství, v zahraniãí strávil 15 let,
v âechách se proslavil jako malífi Ïánrov˘ch obrázkÛ
a podobizen, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 20 000 CZK (690 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK
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315
Berkes, Antal (1874-1938)
Ru‰ná ulice 
(A busy road)
olej na plátnû, 29x38 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, znám˘ maìarsk˘ autor, oblíben˘ mezi sbûrateli, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK (483 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

316
Valdemar
Sedící akt 
(A sitting nude female)
olej na plátnû, 139x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930, vzadu popis: ukrajinská
akademie, v˘stava palác Metro, velk˘ formát,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

317
Peters, Otto (1882-
Portrét dámy s broÏí 
(A portrait of a lady with a brooch)
olej na dfievû, 43x42 cm, rámováno pod sklem, autor
byl absolventem UMPRUM v Praze u profesora
Schikanedra a Jeneweina, stal se prominentním
portrétistou v˘znamn˘ch osobností, portrétoval
presidenta Masaryka, ministerské pfiedsedy Kramáfie
a ·vehlu….., portrét mimofiádné kvality, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

318
Bubeníãek, Jindfiich (1856-1935) 
Lodiãky u Karlova Mostu 
(Boats by the Charles Bridge in Prague)
akvarel na papífie, 45x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na malífiské akademii v Praze, za úãast ve
studentsk˘ch boufiích vûznûn, proslavil se jako
vynikající krajináfi, pracuje zejména s akvarelem,
maluje mûsta, hrady, malebná zákoutí…..
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

319
Pospí‰il, Karel (1886- 
Jaro na ·umavû 
(Spring in the ·umava Mountains) 
olej na dfievû, 35x48 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, datováno 1941, autor
studoval u profesora Panu‰ky a Kalvody, krajináfi,
maluje zejména Po‰umaví a okolí Berounky, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK

320
Anonym 
Portrét sedláka 
(A portrait of a farmer)
olej na plátnû, 50x36 cm, rámováno, dole vpravo
monogram A. W., datováno 1893,
vyvolávací cena: 9000 CZK (310 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

321
Anonym 
Pohádkov˘ sen 
(A fairytale dream) 
olej na kartonu, 20x39 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vlevo dole monogram PH, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (345 EUR)
odhad: 11 0000 aÏ 14 000 CZK

322
Procházka, Josef (1909- 
Zimní krajina s potokem 
(A winter landscape with a stream) 
olej na plátnû, 57x66 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, absolvent AVU v Praze, malífi krajináfi,
po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (138 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

323
Anonym 
Venu‰e a Amor 
(Venus and Amor) 
olej na plátnû, 45x35 cm, Itálie kolem roku 1780,
baroko, rámováno v umûleckém florentském rámu,
bohatá fiezba je pokryta plátkov˘m zlatem, znaleck˘
posudek Doc. Dr. Jifií Dvorsk˘, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 120 000 CZK (4138 EUR)
odhad: 200 000 aÏ 230 000 CZK
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329
Maran, S. G. (1886-
Pohled na veãerní Hradãany 
(A view of the evening Hradãany in Prague) 
olej na kartonu, 29x45 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1920, autor byl krajináfiem,
s oblibou maloval praÏské motivy, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (241 EUR)
odhad: 7500 aÏ 9000 CZK

330
Anonym
Svat˘ Jan Kfititel 
(The Saint John Baptist) 
olej na plátnû, 118,5x60 cm, âechy kolem poloviny
19. století, znaleck˘ posudek, rozmûr, není povolení
k v˘vozu, 
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1207 EUR)
odhad: 50 000 aÏ 60 000 CZK

331
Pilafiová K.
Záti‰í s karfiolem a mrkví 
(A still life with a cauliflower and carrots) 
olej na plátnû, 46x55 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1953,
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

40

324
Anonym
Dívka s koÏichem a kvûtinou ve vlasech 
(A female with a fur coat and a flower in her hair) 
olej na plátnû (studie), 65x51cm, rámováno, vpravo
dole název: Múza, datováno 1904, v˘seã z plakátu
„Dáma s kaméliemi“ Alfonse Muchy (1860-1939),
Mucha studoval malífiství v Mnichovû a v PafiíÏi, zde
se proslavil nejprve jako ilustrátor ãasopisÛ a knih,
v roce 1895 vytvofiil první plakát pro pafiíÏské
divadlo Renaissance, potom ‰est let spolupracoval na
propagaci pfiedstavení nejslavnûj‰í pafiíÏské hereãky
té doby Sarah Bernhardtové, stal se svûtoznám˘m,
v roce 1910 se vrací do âech, na zámku ve Zbirohu
vytváfií cyklus 20 gigantick˘ch obrazÛ „Slovanskou
epopej“, umírá ve Zbirohu, ve své tvorbû ãasto
vytváfií soubory plakátÛ s Ïensk˘mi postavami napfi.
mûsíce, roãní období, kvûtiny… 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

325
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878- 
PraÏská kaple 
(A Prague chapel) 
olej na plátnû, 56x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, motiv kostela Svatého Jana na Prádle,
autor byl módním malífiem 20. - 30. let 20. století,
proslavil se pfiedev‰ím díky obrazÛm mofie, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (862 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

326
Salay, Gejza (1902- 
Trhovec 
(A man from a market) 
olej na kartonu, 32x25 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, znám˘ slovensk˘ malífi, vytváfií hlavnû
portréty, 
vyvolávací cena: 12 000 CZK (414 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

327
S˘kora, Jifií (1893-
Akt sedící u potoka 
(A nude female sitting by a stream)
olej na plátnû, 45x54 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1926, 
vyvolávací cena: 3500 CZK (121 EUR)
odhad:5500 aÏ 7000 CZK

328
Majer, Antonín (1882-
MuÏ se psem 
(A man and his dog)
akvarel na kartonu, 13,5x16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, vpravo dole znaãeno iniciálami
A.M., autor byl Ïákem praÏské AVU u profesora
BroÏíka, Hynaise a Schwaigra, ve své dobû znám˘
autor, tvofií s oblibou Ïánrové obrázky z Turnovska, 
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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Sedící akt 
(A sitting nude female)
âechy, Bechynû, 20. - 30. léta 20. století, keramika,
signováno Emanuel Julián Kodet (1880-, autor
patfiil mezi v˘znaãné sochafie své doby, v˘‰ka 33 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (86 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

333
Lovec s kamzíkem 
(A hunter with a horse goat)
Rakousko, 1. ãtvrtina 20. století, stfiíbrnû patinovaná
kovová kompozice, podstavec z kfiemene, celková
v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (103 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4700 CZK 

334
Hlava dívky s tmavou pletí 
(A head of a female with dark skin)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
sochafiská kompozice, ruãnû malováno, délka 27 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

335
Stojící nahá dívka 
(A standing young female)
stfiední Evropa, 20. - 30. léta 20. století, bronz na
kamenném podstavci, celková v˘‰ka 24 cm, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (207 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

336 
Sedící dívka se dvûma psy 
(A sitting girl with two dogs)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, kovová kompozice
na kamenném podstavci, tfii druhy kamene, dva
mramory a brazilsk˘ onyx, celková délka 56 cm, 
vyvolávací cena: 6500 CZK (224 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

337
Hlava Ïeny 
(A head of the lady) 
Francie, PafiíÏ, datováno 1945, bronz, signováno
v bronzu, Marie Nováková, autorka narozená v roce
1912, Ïákynû profesora Kafky, Ïila v PafiíÏi, zhotoveno
pafiíÏskou umûleckou slévárnou Georges Rudier,
pravdûpodobnû autoportrét autorky, v˘‰ka 52 cm, 
vyvolávací cena: 20 000 CZK (690 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK

338
Indická taneãnice 
(Indian dancer)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, sochafiská
kompozice, malováno, v˘‰ka 67 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (172 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

339
Bronzová plaketa skokana do vody 
(A bronz plaque of a jumper into water)
âechy, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
signováno v bronzu Kamil Lhoták (1912-1990),
autor byl v˘znamn˘m ilustrátorem a návrháfiem,
rozmûr 27x21 cm, 
vyvolávací cena: 3900 CZK (134 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

340
Secesní busta dívky 
(An Art Nouveau bust of a young famale)
Francie, poãátek 20. století, pálená hlína, malovaná
v barvû bronzu, nápis na podstavci „Velléda“,
signováno z boku Y. Foretay, v˘‰ka 61 cm,
mimofiádnû kvalitním model, mírnû po‰kozeno, 
Vyvolávací cena: 21 000 CZK (724 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 31 000 CZK

41

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
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341
Nahá dívka skákající pfies ‰vihadlo, 
(A nude female jumping across a jumping robe)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, bronz
na ãerném a bílém mramoru, signováno na
podstavci Igallo, celková v˘‰ka 39 cm, 
vyvolávací cena: 29 000 CZK, (1000 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK

342
Pár antilop 
(A pair of antilopes)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco,
kovová kompozice na ãerném a bílém mramoru,
rohy z rohoviny, 
vyvolávací cena: 8000 CZK, (276 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

343
Jezevãík 
(A dog)
stfiední Evropa, 1. tfietina 20. století, kovová
kompozice patinovaná za studena ve stylu
vídeÀsk˘ch bronzÛ, celková délka 20 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK, (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

344
Letící racek 
(A flying sea-gull) 
Francie, 20. - 30. léta 20. století, styl art deco, bronz
na mramorovém podstavci, signováno v bronzu 
M. Ledulli, celková v˘‰ka 58 cm, kvalitní provedení, 
vyvolávací cena: 14 000 CZK, (483 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

345
Hlava ãerno‰ky 
(A head of a black woman)
Francie, 20. - 30. léta 20. století, bronz na
mramorovém podstavci, v˘‰ka 22 cm, 
vyvolávací cena: 2400 CZK, (83 EUR) 
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

346
LeÏící chrt 
(A laying greyhound) 
Francie, 2. polovina 19. století, bronz na dfievûném
podstavci, délka 17 cm, 
vyvolávací cena: 3800 CZK, (131 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7000 CZK

347
Kráãející lev 
(A marching lion)
stfiední Evropa, poãátek 20. století, patinovaná
kovová kompozice na bílém mramorovém podstavci,
délka 17 cm, 
vyvolávací cena: 1600 CZK, (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

348
Busta Napoleona Bonaparta 
(A bust of Napoleon Bonaparte)
Rakousko, poãátek 20. století, bronz, signováno
vzadu Hans Müller (1873-, znaãeno znaãkou v˘robce,
autor patfiil mezi v˘znamné sochafie své doby, figura
ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, v˘‰ka 8,5 cm, 
vyvolávací cena: 7000 CZK, (241 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

347

348

345

344

343 346

342

341

Starozitnictvi_1-16_25-44  25.10.2005  16:08  Stránka 42



43

Baruch, JoÏka: 189
Bene‰, Karel: 276
Berkes, Antal: 315 
Bílek, Alois: 274, 275, 277, 307
Blomann, Antonín: 214
Boettinger, Hugo: 164, 165, 166, 167, 168,

169, 170, 172
Bouda, Cyril: 155
BroÏ, Karel: 150
Bubeníãek, Jindfiich: 318
Budsk˘, Rudolf: 215
âapek, Josef: 204
âernovick˘, J.M.: 281
Dûdina, Jan: 314
Dvofiák, Václav: 234
Engelmann: 199
Fiala, Václav: 156
Foretay, Y.: 340
Franta, Roman: 223
Haun, August: 174, 175, 196, 197
Holeãek, Jaroslav: 262 
Holler, Josef: 238
Hofiánek, Jaroslav: 157
Hrbek, J.: 271
HÛrka, Otakar: 240, 251
Hynais, Vojtûch: 217
Chramosta, Cyril: 181
Igallo: 341 
Jakoubek: 267
Jambor, Josef: 149
Janeãek-Pardubsk˘, Alois: 279
Janke, Svatopluk: 222
Jelínek, Cína Franti‰ek: 288

Jelínek, Jifií: 259
Jindfiích, Rudolf: 308
Jifiincová, Ludmila: 195
Kanjuk: 302
Kasprzak, ·tûpán: 211
Kaván, Franti‰ek: 224
Kizzly, G.: 158
Knotek, Václav: 265
Kodet, Emanuel Julián: 332
Kolmann: 208, 209
Koníãek, Oldfiich: 243, 246, 258
Korber, Adolf: 290
Kotûra, Jan: 203
Kozák, Václav: 256, 257
Kuba, Ludvík: 296
Ledulli, M.: 344
Lhoták, Kamil: 339
Lubojack˘, Josef: 301
Machek, Antonín: 284
Majer, Antonín: 201, 328
Mandel, Jifií, ml.: 250
Mandel, Jura, st.: 305 
Maran, S. G.: 329
Mathauser, Josef: 225
Max, Franti‰ek: 272
Matou‰ek, Franti‰ek: 213
Melichar, Jan: 311
Minafiík, Jan B.: 260
Molnár, Karel: 232, 233, 244, 245, 278, 303
Mucha, Alfons: 324
Müller, Hans: 348
Neãas, Emil Josef: 282
Nerad, JoÏka: 287

SEZNAM AUTORŮ
(LIST OF AUTHORS)

Starozitnictvi_1-16_25-44  25.10.2005  16:08  Stránka 43



44

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE (END OF AUCTION)

Netopil, Pfiemysl: 226, 299
Neubauer, Karel: 218
Novák, Josef: 304
Nováková, Marie: 337
Obrovsk˘, Jakub: 151
Palko, Franti‰ek Xaver: 285
Peithner, Rudolf: 253, 254, 255
Pelikán, Vojtûch Jaromír: 239
Petters, Otto: 312, 317
Peukert, M.: 216
Pilafiová, K.: 331
Píseck˘ (Li‰ka), Josef: 325
Por‰, Gustav: 310
Pospí‰il, Karel: 319
Procházka, Josef: 322
Pukl, Jaroslav: 306
Pukl, Vladimír: 200
Rada, Vlastimil: 206
Reiter, Gustav: 235
Reitinger: 220, 221
Röhling, Vladislav: 184
Rytífi, Václav: 294
Salay, Gejza: 326
Sedláãek, Vojtûch: 161, 162, 163, 207
Seidl, Jaromír: 269
Schlosser, Robert: 229
Schovánek, Emil: 237, 241, 242
Silovsk˘, Vladimír: 202
Sládek, Antonín: 182, 289
Souãek, Karel: 191, 192

Soukup, Franti‰ek Ladislav: 248
Sychra, Vladimír: 154
S˘kora, Jifií: 327
Svoboda, A.: 236
Svolinsk˘, Karel: 210
·efl, Jaroslav: 183
·imon, Tavík Franti‰ek: 152, 153, 186, 187
·krabánek, Franti‰ek: 230
·litr, Jifií: 190
·pála, Václav: 205
·pitník, Ladislav J.: 300
Stehlík, Karel: 264
·ulc, Viktorin: 309
·vabinsk˘, Max: 160, 188
Techl, J.: 150
Tereszczuk, Paul: 28
Tockstein: 247
Toman, Karel: 291
Uhde von, Fritz: 313
Uher, Chrudo‰: 249, 252
Ullmann, Josef: 228
Valdemar: 316 
Vanãura: 212
Vaner, Václav: 231
Veit, Rudolf: 193, 194
Veris (Zamazal), Jaroslav: 298
Vlãek, Jindra: 295
Voborsk˘, Franti‰ek: 219
Werner, Bfietislav: 263
Zavfiel, Franti‰ek: 270

Starozitnictvi_1-16_25-44  25.10.2005  16:08  Stránka 44


