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

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
1. 4. - 7. 4. 2006 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
1 - 7th April 2006 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v sobotu 8. 4. 2006 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 8th April at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

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

Parkovat je moÏné v podzemních garáÏích pod nám. Jana Palacha
(vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages under the Jan Palach sq.
(entrance by Rudolfinum).
PoloÏky 155 - 160 budou draÏeny ve prospûch obãanského sdruÏení
Bíl˘ kruh bezpeãí. Více informací uvnitﬁ katalogu.
Items 155 - 160 will be sold in auction. The profit be used for the public
voluntary the ”White circle of safety” in Olomouc. More information inside
the catalogue.

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

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

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

5. Úãastník draÏby se svou pﬁítomností na
draÏbû podﬁizuje podmínkám uveden˘m
v draÏebním ﬁádu, kter˘ je obsaÏen v tomto
katalogu v plném znûní.
6. Pﬁedmûty, které byly urãeny jako kulturní
památky nebo u kter˘ch probíhá ﬁízení
o takovémto urãení jsou oznaãeny
symbolem „ -p- “ a podléhají zvlá‰tnímu
reÏimu podle zákona âNR ã. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péãi, v platném znûní.
V˘voz v‰ech pﬁedmûtÛ kulturní hodnoty
podléhá zvlá‰tnímu reÏimu podle zákona
71/1994 Sb., o prodeji a v˘vozu pﬁedmûtÛ
kulturní hodnoty, v platném znûní.
7. Pﬁi pﬁepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 28 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 8. 4. 2006 ve 14:00 hodin
v ALMA ANTIQUES, Praha 1,
Valentinská 7.

2. Pﬁedmûty draÏby jsou oznaãeny a popsány,
vãetnû uvedení v˘‰e nejniÏ‰ího podání
(vyvolávací ceny) a odhadnuté ceny rovnûÏ
v katalogu vûcí urãen˘ch pro draÏbu.
Jednotlivé pﬁedmûty budou draÏeny
v poﬁadí uvedeném v tomto katalogu.
3. Pﬁedmûty draÏby budou vyvolávány jejich
poﬁadov˘mi ãísly.
V˘‰e minimálních pﬁíhozÛ jsou stanoveny
takto:
a) 100,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
ménû neÏ 2 000,- Kã;
b) 200,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 2 000,- Kã, ale ménû neÏ
5 000,- Kã;
c) 500,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 5 000,- Kã, ale ménû neÏ
10 000,- Kã;
d) 1 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 10 000,- Kã, ale ménû
neÏ
40 000,- Kã;
e) 2 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 40 000,- Kã, ale ménû neÏ
100 000,- Kã;
f ) 10 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 100 000,- Kã, ale ménû
neÏ 200 000,- Kã;
g) 20 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 200 000,- Kã, ale ménû
neÏ 400 000,- Kã;
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h) 50 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 400 000,- Kã, ale ménû
neÏ 1 000 000,- Kã;
i) 100 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 1 000 000,- Kã;
j) jakákoliv vy‰‰í ãástka nabídnutá
nûkter˘m z draÏitelÛ.
O poﬁadí pﬁíhozÛ rozhoduje licitátor.
Podání úãastníkÛ draÏby musí b˘t ãinûna
v ãeském jazyce a ãeské mûnû.
5. Prohlídka pﬁedmûtÛ draÏby se uskuteãní ve
dnech 1. - 7. 4. 2006 vÏdy od 10:00 do
18:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha
1, Valentinská 7. V prÛbûhu prohlídky
nejsou její úãastníci oprávnûni jak˘mkoli
zpÛsobem obrazovû zachycovat vystavené
vûci. Úãastníci prohlídky jsou rovnûÏ
povinni podﬁídit se v‰em opatﬁením
draÏebníka pﬁijat˘m na ochranu
vystaven˘ch vûcí.
6. Úãastník draÏby, kter˘ se dá v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû plné moci
je povinen sloÏit draÏebníkovi draÏební
jistotu. DraÏební jistota ãiní 30 %
z nejniÏ‰ího podání kaÏdého pﬁedmûtu
draÏby, kter˘ chce takov˘to úãastník draÏby
draÏit.
DraÏební jistotu lze sloÏit v hotovosti
v provozovnû draÏebníka na shora uvedené
adrese. Dokladem o sloÏení draÏební jistoty
je potvrzení vydané draÏebníkem.
Notice: The English text is only a summary
of the czech version.
Basic information
1. Items will be auctioned in numerical order
as listed in this catalogue.
2. The prices listed in this catalogue are
starting prices which represent the lowest
bid. Sums in brackets represent the
auctioneers' evaluation price.
3. The auction will procede in several sessions.
Each session is followed by a break during
which all of the items auctioned in the
preceeding session should be paid for.
A failure to settle the payment will result in
reinstatement of the particular item back
into the auction. This item will then be
auctioned in the following session.
4. Damage due to regular wear and ageing is
not specified in the catalogue description of
the item. Auctioneer is not responsible for
inaccuracies in the catalogue descriptions or
the authenticity of the items in auction. In
this sense the auctioneer can not provide
any guarantee for the bidder.
5. It is required that all individuals taking part
in the auction keep to auction rules listed
fully in the Czech language part of the
catalogue. This translation includes main
rules and basic auction information only.

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

6. The items that are official considered
'cultural heritage' are marked by the letter
„-p-“ in the catalogue and are subject to
special regulations under CNC (tha Czech
National Council) Act No. 20/1987 Coll.
on Care and Conservation of State Cultural
Heritage as applicable. These regulations
also include restrictions in export of these
itmes from the Czech Republic.
7. The price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 28 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,
8th April 2006 at 2:00 p.m.
2. Items to be auctioned all carry the
following information: title, author,
dimensions, technique/material, the lowest
bid, the auctioneers estimated price. All of
the information is identical to that in the
catalogue.
3. Items of auction will be called out by their
auction numbers.
The value of knockdown bids is as follows:
a) 100,- CZK, when the set lowest bid is
less than 2 000,- CZK
b) 200,- CZK, when the set lowest bid
ranges between 2 000,- CZK and
5 000,- Kã;

8. VydraÏenou vûc pﬁedá draÏebník vydraÏiteli
ihned po zaplacení v‰ech plateb podle ãl. 7.
této draÏební vyhlá‰ky. VydraÏitel se mÛÏe
s draÏebníkem dohodnout na jiném
termínu vydání vydraÏené vûci, kter˘
nebude del‰í neÏ pût pracovních dnÛ ode
dne konání draÏby. V takovém pﬁípadû
bude vydraÏená vûc vydána ve shora
oznaãeném sídle draÏebníka proti
pﬁedloÏení dokladu o zaplacení.
9. Úãastník draÏby se mÛÏe dát v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû písemné
plné moci s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem.
Úãastník draÏby mÛÏe za svého zástupce
tímto zpÛsobem zvolit i draÏebníka. V plné
moci musí úãastník draÏby (zmocnitel)
uvést i vûci, které má za nûho zmocnûnec
draÏit a dále urãit limit, do kterého za nûho
má zmocnûnec pﬁihazovat, a to pro kaÏdou
vûc zvlá‰È.
Pﬁijetí plné moci draÏebníkem, pﬁípadnû
umoÏnûní úãasti na draÏbû jinému
zmocnûnci úãastníka draÏby, je vázáno na
sloÏení draÏební jistoty úãastníkem draÏby
podle ãl. 6. této draÏební vyhlá‰ky.
V Praze dne 15. 3. 2006
Jan Jaro‰

c) 500,- CZK, when the set lowest bid
ranges between 5 000,- CZK and
10 000,Kã;
d) 1 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 10 000,- Kã and
40 000,- Kã;
e) 2 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 40 000,- Kã and
100 000,- Kã;
f ) 10 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 100 000,- Kã and
200 000,- Kã;
g) 20 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 200 000,- Kã and
400 000,- Kã;
h) 50 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 400 000,- Kã and
1 000 000,- Kã;
i) 100 000,- Kã when the set lowest bid
exceeds 1 000 000,- Kã;
h) and any higher value bid offered.
All bids must be made in the czech
language and in the czech currency.
4. All of items of auction will be exhibited in
ALMA ANTIQUES, Prague 1,
Valentinska No. 7 in 1 - 7th April 2006 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, 15th March 2006
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
Dva stﬁíbrné krouÏky na ubrousky
(Two silver rings for napkins
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
zdobeno rytím, Ag 800/1000, celková hmotnost
47,3 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1300 aÏ 1600 CZK
2
Stﬁíbrná krabiãka
zdobená dekorem ptáka a vinné révy
(A silver box
with decoration of a bird and grapes)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, zdobeno
ve stylu vídeÀské secese, plastick˘ dekor doplnûn˘
ãern˘m emailem, Ag 800/1000, puncovní znaãka
do roku 1918, hmotnost 67,8 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

6
Velk˘ cínov˘ korbel se lvem na víãku
(A big tin jug with a lion on a cup)
stﬁední Evropa, kolem poloviny 19.století, rokokov˘
medailon se znaky svobodn˘ch zednáﬁÛ, na víãku lev
se ‰títem a iniciály F.V., uvnitﬁ dÏbánu plastick˘
medailon s motivem madony, v˘‰ka 95 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

10 
Alpaková mísa zdobená ovály s modr˘mi emaily
(An alpacca bowl with decoration of ovals from
blue enamel)
âechy, Bilbus, Moravská Tﬁebová, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, plasticky zdobeno,
prÛmûr 20 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

10

2
3
Souprava alpakov˘ch pﬁíborÛ ve dvou etujích
(Set of the alpacca knives, forks, spoons
in two boxes)
âeskoslovensko, Sandrik, 20.-30. léta 20. století,
alpaka, 6 zmrzlinov˘ch, 6 mokka, 6 dortov˘ch,
6 mal˘ch lÏic, 6 velk˘ch lÏic, 6+6 desertních
pﬁíborÛ, 6+6 velk˘ch pﬁíborÛ, nabûraãka, dvû
servírovací lÏíce, kle‰tiãky na cukr, celkem 58 kusÛ,
vyvolávací cena: 2700 CZK (96 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

6

11 
Krabiãka vykládaná perletí
(A wooden box
with an inlay of a mother of pearl)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, intarzie
s motivem ovoce v míse, rytá perleÈ, délka 27 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

7
Rakouská dÛstojnická ‰avle
(An Austrian officer sabre)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19.a 20.století, ‰avle
v pochvû z ãerné kÛÏe, zdobeno mosazí s motivem
rakouské orlice, iniciálami a vegetativním dekorem,
délka 95 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

11
12 
Souprava ‰esti kovov˘ch pohárkÛ na stojanu
(A set of six metal beakers on a stand)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
chromovaná ocel, stojan s ji‰tûním proti pádu,
v˘‰ka pohárkÛ 12 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

4
Îebrající opice na popelníku
(A begging monkey on a ashtray)
Rakousko, 1. tﬁetina 20. století, so‰ka opice ve stylu
vídeÀsk˘ch bronzÛ, popelník z ãerného Ïilkovaného
mramoru, délka 16 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

7
8
Alpaková krabiãka se zámeãkem
(An alpacca box with a small lock)
âechy, 20.-30. léta 20. století styl art deco,
zdobeno prolamováním, znaãeno na dnû znaãkou
v˘robce MK, délka 13 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

4
5
Velk˘ cínov˘ talíﬁ s vûnováním
(A big tin plate with a dedication)
stﬁední Evropa, datováno 1847, na okraji talíﬁe
vyryto vûnování v nûmãinû kníÏeti Friedrichovi von
Thun-Hohensteinovi, prÛmûr 32 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (96 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

9
Alpaková cukﬁenka ve stylu art deco
(An alpacca sugar bowl in the Art Deco style)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
prolamováním, ãern˘ bakelitov˘ úchyt na víãku,
znaãeno na dnû znaãkou v˘robce AWS,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

12

9

8
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13 
Stﬁíbrná cigárta‰ka
zdobená monogramem a modr˘mi emaily
(Asilver cigarette case
decorated with a monogram and a blue enamel)
Nûmecko, poãátek 20.století, zdobeno rytím
a emailem, Ag 835/1000, hmotnost 111,1 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

17 
·est noÏÛ a ‰est vidliãek v etuji
(Six knives and six forks in a box)
âechy, poãátek 20.století, stﬁíbrné rukojeti, ocelové
stﬁenky, Ag 800/1000, hmotnost 445,0 g btto,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

22 
Bambusová hÛlka
se stﬁíbrnou rukojetí ve tvaru psí hlavy
(A bamboo stick
with a silver handle in a shape of a dog head)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
puncováno star˘mi puncy, zdobeno jantarem,
Ag 800/1000, délka hÛlky 85 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

22
14

23

13

155

14 
Stﬁíbrná cigárta‰ka
zdobená ãern˘mi ãarami ve stylu art deco
(A silver cigarette case
with black lines in the Art Deco style )
Nûmecko, poãátek 20.století, zdobeno rytím
a emailem, Ag 800/1000, hmotnost 97,6 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2100 aÏ 2500 CZK
15 
Stﬁíbrná lopatiãka na dorty
(A silver shovel for cakes)
Nûmecko, 2.polovina 19. století, zdobeno
plastick˘m dekorem, na rukojeti mû‰Èan
v klobouku, povrch zdoben dubov˘mi listy a Ïaludy,
uprostﬁed vûnování v nûmãinû, Ag 800/1000, délka
13 cm, unikátní pﬁedmût, hmotnost 102,3 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

17
18 
Souprava vidliãek a nabûraãek v etuji
(A set of forks and spoons in a box)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století, stﬁenky
ze zlacené oceli a imitace Ïelvoviny, stﬁíbrné rukojeti,
2 vidliãky, 2 nabûraãky, 1 lÏíce, Ag 800/1000,
hmotnost 437,0 g btto,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

23 
Stﬁíbrná cigárta‰ka
plasticky zdobená v rokokovém stylu
(A silver cigarette case
with a plastic decoration in the rococo style)
Nûmecko, 2. polovina 19. století, zdobeno dekorem
kvûtin a rokají, znaãeno nûmeck˘m a rakouskouhersk˘m dovozov˘m puncem, Ag 800/1000,
hmotnost 57,3 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
24 
Vaﬁiã s porcelánovou konvicí
(A cooker with a porcelain teapot)
Nûmecko, znaãeno nepravou znaãkou Mí‰nû,
pﬁelom 19. a 20. století, konvice malovaná kobaltovû
modr˘m cibulov˘m vzorem, kovov˘ lihov˘ vaﬁiã,
v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7500 aÏ 9000 CZK

18
15
16 
Stﬁíbrn˘ svícínek na jednu svíãku
(A small silver stick for one candle)
Rakousko, VídeÀ, datováno v puncovní znaãce
1830, plasticky zdobeno motivy ve stylu 2. rokoka,
Ag 812/1000 (13 lotÛ), v˘‰ka 12 cm,
hmotnost 82,2 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

19 
Dvanáct mal˘ch lÏiãek v etuji
(Twelve small spoons in a box)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20.století, malé tak
zvané moka lÏiãky, Ag 800/1000, hmotnost 151,2 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

24

19
20
Dﬁevûn˘ stolek s rytou mosaznou deskou
(A wooden small table
with an engraved brass board)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
deska zdobená motivy se sportovními v˘jevy, auty,
letadlem, v˘‰ka 68 cm, prÛmûr desky 45 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

16

21
Kovov˘ ledák na ‰ampaÀské
(A metal ice vase for a champagne)
Nûmecko, Herrmann, 1. tﬁetina 20. století, alpaka,
kovové kruhy k uchopení, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

25 
Sedící nahá dívka na popelníku
(A sitting nude female on an ashtray)
stﬁední Evropa, 20.-30. léta 20. století, patinovan˘
cín, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

25
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26
Stﬁíbrná filigránová krabiãka
(A silver filligran box)
Rakousko, 1. polovina 19. století, zdobeno rÛÏov˘m
kamenem, puncováno lotov˘m puncem na dnû,
datováno 1836, Ag 812/1000, váha 30,0 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

30 
Kovová krabiãka s kvûtinovou mozaikou
(A metal box with a flowers_ mozaic)
Itálie, pﬁelom 19. a 20. století, ve víãku kamenná
tak zvaná „florentská“ mozaika, uvnitﬁ krabiãky
ãalounûní, prÛmûr 5 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

27 
Stﬁíbrn˘ jednoplamenn˘ svícen v barokním stylu
(A silver baroc candlestick for one candle)
Rakousko, pﬁelom 18. a 19. století, znaãeno
ryzostním puncem 13 lotÛ, Ag 812/1000,
hmotnost 318,0 g, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 14.500 CZK (518 EUR)
odhad: 18.000 aÏ 22.000 CZK
28 
Petrolejová lampa
(A petroleum lamp)
stﬁední Evropa, konec 19. století, datováno 1897,
pseudorenesanãní styl, noha cín kombinovan˘
s mosazí, v˘‰ka vãetnû stínidla 58 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

32 
Panenka s porcelánovou hlavou
(A doll with a porcelain head)
Nûmecko, poãátek 20. století, kloubové tûlo
kombinace dﬁeva a hmoty na bázi papíru,
opravováno, hlava s mrkacíma modr˘ma oãima,
pﬁírodní vlasy, panenka obleãená v dobov˘ch ‰atech,
celková v˘‰ka 63 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
33 
Secesní cínová dekorativní váza
(An Art Nouveau tin decorative vase)
Francie, PaﬁíÏ, poãátek 20. století, stﬁíbﬁen˘ cín, váza
zdobená postavami tﬁech puti sledujících ‰plhajícího
‰neka, znaãeno U.H. Fusory, Paris, v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

30

29

31 
Souprava tﬁech odkládacích stolkÛ
sloÏen˘ch do sebe
(A set of three lay aside tables fold up in one)
âechy, 30.léta 20.století, tak zvané hnízdové stolky,
tmavé dubové dﬁevo, horní umakartové desky
imitují koﬁenici, autorsk˘ design Jindﬁích Halabala
(1903-1978), typ stolkÛ H-50, v roce 2004
vydraÏen stejn˘ typ ve vídeÀském Dorotheu
za 1500 EUR, v˘‰ka nejvy‰‰ího stolku 65 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

32

27

34
Stolní lampa s keramick˘m podstavcem
(A table lamp with aceramic stand)
âechy, Ústí nad Labem, J. Maresch,20. léta
20. století, keramick˘podstavec zdoben˘ plastick˘mi
antick˘mi v˘jevy, funkãní elektrifikace, pergamenové
stínidlo, znaãeno JM 1920, v˘‰ka 70 cm.
vyvolávací cena: 3600 CZK (129 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

28

29 
Stﬁíbrná krabiãka s parní lokomotivou na víãku
(A silver box with a steam locomotive on a cover)
stﬁední Evropa, poãátek 20. století, plasticky
zdobeno ryt˘m motivem lokomotivy na mostû,
datováno 1905, Ag 800/1000, 40,3 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

33

31

II. SKLO
(GLASS)
35 
Sklenûná cukﬁenka s kovov˘m víãkem
(A glass sugar bowl with a metal cup)
âechy, Palme-König, Ko‰Èaty u Teplic,
pﬁelom 19. a 20. století, secese, bílé opalinové sklo
opletené bledû zelenou nití ve stylu této umûlecké
sklárny, kovová montáÏ s uchem,
celková v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

37 
Brou‰ené tûÏítko s kvûtinami uvnitﬁ
(A cut paperweight with flowers inside)
âechy, 1. tﬁetina 20.století, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

38 
Karafa ze zeleného lisovaného skla
(A decanter from a green press glass)
âechy, Schlewogt, Jablonec n. Nisou, 20.-30. léta
20.století, styl art deco, tak zvané malachitové
sklo, plasticky zdobeno motivy vinné révy,
v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK
39 
Karafa z rÛÏového a ãerného skla ve stylu art deco
(A decanter from a rose and black glass
in the Art Deco style)
âechy, 20.-30. léta 20.století, tak zvané tango barvy,
ruãní v˘roba, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

36 
·est barevn˘ch brou‰en˘ch pohárÛ
(Six colour cut beakers)
âechy, Moser, Karlovy Vary, 2. polovina 20. století,
kupy vrstveny rÛznobarevn˘m sklem, brou‰eno tak
zvan˘m papeÏsk˘m brusem, znaãeno leptanou
znaãkou, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

37
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47 
Malovaná cukﬁenka z bílého opalinového skla
(A painted sugar bowl from a white opalin glass)
âechy, 2. polovina 19. století, malováno dekorem
vinné révy, zlaceno, v˘‰ka vãetnû víãka 25 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

47

38
40
Kﬁi‰Èálová modﬁe vrstvená, brou‰ená miska
(A crystal bowl with a blue cut overlay)
âechy, kolem poloviny 20. století, zdobeno
brou‰en˘m kvûtinov˘m a abstraktním dekorem,
délka 20 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
41 
Dvû sklenice v biedermeierovském stylu
(Two glasses in the Biedermeier style)
âechy, kolem poloviny 19. století,
vybrou‰ené ãoãky, zdobeno Ïlutou lazurou,
ﬁezby s dekorem zvíﬁat, v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

41

48 
Popelník ze zeleného lisovaného skla s rybami
(An ashtray from a green press glass
with a decoration of fishes)
âechy, Schlewogt, Jablonec n. Nisou, 20.-30. léta
20.století, tak zvané malachitové sklo,
prÛmûr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

39
44 
Brou‰ená váza
zdobená tﬁemi rytinami s motivy hmyzu
(A cut vase
decorated with three engravings of an insect)
âechy, 20.-30. léta 20. století, znaãeno Moser,
rytiny ve stylu art deco, sklo barvy svûtlého citrínu,
v˘‰ka 17,5 cm,
vyvolávací cena: 5900 CZK (211 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

49 
Váza z ãerveného a ãerného skla
(A vase from a red and black glass)
âechy, 20-30. léta 20.století, styl art deco,
tak zvané tango barvy, sklo barvené ve hmotû,
atypick˘ tvar vázy se dvûma ãern˘mi uchy,
v˘‰ka 10 cm, prÛmûr 15 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

45 
Brou‰ená váza v barvû akvamarínu
(A cut vase in the colour of akvamarin)
âechy, Moser, 40. léta 20. století, znaãeno ﬁí‰sk˘m
Ïezlem, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10.000 CZK
46 
Brou‰ená kﬁi‰Èálová váza
zdobená leptan˘m zlacen˘m pruhem
(A cut crystal vase
decorated with an etched gold stripe)
âechy, 20.-30. léta 20. století, znaãeno Moser,
zdobeno tak zvanou oroplastikou, lept s v˘jevy
ﬁímsk˘ch slavností, v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 16.000 CZK (571 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 24 000 CZK

46

42 
Velk˘ brou‰en˘ kﬁi‰Èálov˘ pohár
zdoben˘ ãervenou a Ïlutou
(A big cut crystal beaker
covered with red and yellow)
âechy, 1. tﬁetina 20.století, pseudorokokov˘ styl,
brou‰eno, lazurováno, ﬁezáno, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
43 
Váza z kamejového skla s v˘jevem modr˘ch kvûtin
(A vase from a cameo glass
with a decoration of blue flowers)
âechy, Harrachov, první ãtvrtina 20. století,
opalinové sklo s Ïilkami zelené a rÛÏové vrstvené
modr˘m sklem, brou‰en˘ leptan˘ dekor kvûtin,
signováno Harrach, v˘‰ka 25 cm, model oblíben˘
mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK

44

51

45
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50
Malá karafa z oranÏového a ãerného skla
(A small decanter from an orange and black glass)
âechy, 20-30. léta 20.století, styl art deco, tak zvané
tango barvy, sklo barvené ve hmotû, atypick˘ tvar
karafy s ãernou zátkou, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
51 
Brou‰ená váza v barvû topazu
zdobená leptan˘m zlacen˘m pruhem
(A cut vase in the colour of topaz
decorated with an etched gold stripe)
âechy, 20.-30. léta 20. století, znaãeno,
zdobeno tak zvanou oroplastikou s loveck˘mi v˘jevy,
v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
52 
Kﬁi‰Èálová modﬁe vrstvená brou‰ená váza
(A crystal vase with a blue cut overlay)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
zdobeno brou‰en˘m kvûtinov˘m a abstraktním
dekorem, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
53 
RÛÏová mléãnû vrstvená brou‰ená váza
(A rose vase with a milk cut overlay)
âechy, 2. polovina 19. století, biedermeierovsk˘ styl,
malováno zlatem, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (142 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

55 
Váziãka s dvûma uchy
zdobená segmenty ve tvaru kvûtÛ
(A small vase with two handles
decorated with pieces in a shape of flowers)
pravdûpodobnû Francie, pﬁelom 19. a 20.století,
benátsk˘ styl „millefiori“, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK
(86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
56 
Modrá váziãka zdobená segmenty ve tvaru kvûtÛ
(A vase decorated with pieces in a shape
of flowers)
âechy, Harrachov, pﬁelom 19. a 20.století, benátsk˘
styl „millefiori“, v˘‰ka 12,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

58 
Popelník ze zeleného lisovaného skla se slony
(An ashtray from a green press glass
with a decoration of elephants)
âechy, Schlewogt, Jablonec n. Nisou, 20.-30. léta
20.století, tak zvané malachitové sklo,
prÛmûr 18 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
59 
Brou‰ená váza z kﬁi‰Èálového skla
s ãernou lazurou
(A cut vase from crystal with black overlay)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, kulovit˘ tvar, brou‰en˘ abstraktní
dekor, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

57 
Karafa s emailovou malbou sedláka s konûm
a selky s krávou
(A decanter with an enamel painting
of a farmer with a horse and his wife with a cow)
pravdûpodobnû Nûmecko, kolem poloviny 20.
století, malováno v pseudorenesanãním stylu, v˘‰ka
32 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK(50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

59

54 
Váziãka z kamejové skla
zdobeného oranÏov˘m dekorem kvûtin
(A small vase from a cameo glass
with a decoration of orange flowers)
Francie, Emile Gallé, Nancy, 1. tﬁetina 20.století,
secesní styl, dvû vrstvy skla, leptáno, brou‰eno,
signováno Gallé, dílo jedné ze svûtovû
nejproslulej‰ích skláren, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12.000 aÏ 15.000 CZK

57

60 
Popelník z hnûdého lisovaného skla se lvy
(An ashtray from a brown press glass
with a decoration of lions)
âechy, Schlewogt, Jablonec n. Nisou, 20.-30. léta
20.století, tak zvané hnûdé malachitové sklo,
prÛmûr 19 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
61 
Satyr hrající si s kÛzlátkem
(Satyr playing with a kid)
Dánsko, KodaÀ, kolem poloviny 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, znaãka modeléra
na podstavci, kodaÀ‰tí satyﬁi patﬁí mezi sbûratelsky
nejoblíbenûj‰í figury, mírnû po‰kozeno,
v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10.000 CZK

62 
Tanãící pár
(A dancing pair)
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolfstadt,
1. tﬁetina 20. století, dráÏìansk˘ styl, glazovan˘
porcelán, malováno, znaãeno znaãkou Neapole,
v˘‰ka 22,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10.000 CZK

63

62

64

63 
Porcelánová váziãka v art decovém stylu
(A porcelain vase in the Art Deco style)
âechy, malba Telã, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
plastick˘m zlacen˘m dekorem, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK
64 
Keramická art decová dóza s kovov˘m víãkem
(A ceramic art deco box with a metal cover)
âechy, Ditmar Urbach, 20.-30.léta 20.století,
glazováno, oranÏovû malovaná ucha, na kovovém
víãku oranÏov˘ úchyt, znaãeno na dnû, délka 25 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
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65 
Porcelánová váza s papou‰kem a kvûty
(A porcelain vase with a parrot and flowers)
âechy, Dubí u Teplic, (Eichwald), 20.-30. léta
20. století, malováno pod glazurou ve stylu Kodanû,
váza v˘jimeãná svou velikostí i provedením,
v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10.000 CZK

70 
RÛÏov˘ pes
(A rose dog)
âechy, Slavkov, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
rÛÏov˘ glazovan˘ porcelán, malováno stﬁíbrem,
délka 16 cm, slavkovské figurky jsou oblíbené mezi
sbûrateli,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

66

65
66 
âerven˘ keramick˘ pejsek
(A red ceramic dog)
Nûmecko, Bavorsko, pravdûpodobnû Goebel,
20.-30. léta 20. století, malováno v duchu art deco,
délka 9 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
67
Kávová pﬁátelská souprava v ãínském stylu
(A coffee set for two persons in the China style)
âechy, Victoria, Stará Role, 20. léta 20. století,
porcelán glazováno, zdobeno ti‰tûn˘mi
domalovan˘mi v˘jevy ve stylu kantonsk˘ch
medailonÛ, konviãka, mlíãenka, cukﬁenka, tác a dva
hrníãky, celkem 6 kusÛ,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK
68 
Souprava 6 talíﬁkÛ s malbami dûtí
(A set of six plates with paintings of children)
âechy, Stará Role, glazovan˘ porcelán, ruãnû
malováno podle námûtÛ Josefa Mánesa
v manufaktuﬁe v Klatovech, 20.-30. léta 20. století,
signováno O.B., prÛmûr talíﬁe 16 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

75 
Dvû keramické secesní vázy
s kvûtinov˘m dekorem
(Two ceramic Art Nouveau vases
with decoration of flowers)
âechy, pravdûpodobnû Bloch, Teplice, poãátek
20. století, glazováno, malováno, v˘‰ka 42 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

70

71 
Holãiãka ãtoucí medvídkÛm
(A girl reading to bears)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20.století, znaãeno, jméno modeléra na podstavci,
porcelán malovan˘ pod glazurou, v˘‰ka 10 cm,
atraktivní model,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad:. 6500 aÏ 8000 CZK
72 
Dva ptáãkové
(Two small birds)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
znaãeno, ãíslo modelu K.478, modelér Himmelstoss,
porcelán malovan˘ pod glazurou, délka 11 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
73 
Kachniãka
(A small duck)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
znaãeno, modelér Himmelstoss, porcelán malovan˘
pod glazurou, délka 8,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
74 
Porcelánová váza
zdobená plastick˘m kvûtinov˘m dekorem
(A porcelain vase
with a plastic decoration of flowers)
âechy, Praha, kolem poloviny 19. století, glazovan˘
porcelán, plasticky zdoben˘ dekorem kvûtÛ,
malováno zlatem a kobaltem, znaãeno na dnû
tlaãenou znaãkou, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

75
76 
Porcelánová cukﬁenka
malovaná kvûtinov˘m dekorem v japonském stylu
(A porcelain sugar bowl
with a painting of flowers in the Japaneese style)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, poãátek 19. století, znaãka
Marcoliniho období, malováno ve stylu japonsk˘ch
kakemon, prÛmûr cukﬁenky 19 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
77 
Keramick˘ medvídek
(A ceramic small bear)
âeskoslovensko, Znojmo, 20.-30.léta 20. století,
styl art deco, glazovaná keramika, znaãeno,
délka 10 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
78 
Váza s malbou ptáka ve stylu art deco
(A vase with a painting of a bird
in the Art Deco style)
âechy, Royal Dux (Duchcov), 1. tﬁetina 20. století,
bíle glazovaná keramika s ruãní malbou, signováno
R. Reiner, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (171 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

69
âajová souprava s malbou ve stylu art deco
(A tea set with a painting in the Art Deco style)
âechy, Stará Role, porcelán, ruãnû malováno
v manufaktuﬁe v Klatovech, 20.-30. léta 20. století,
konviãka, cukﬁenka, mlíãenka, 6 hrníãkÛ,
celkem 9 kusÛ,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

69

74

78
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79 
Talíﬁ s v˘jevem ﬁetûzového mostu v Praze
(A plate with a decoration of the chain bridge
in Prague)
âechy, Stará Role, kolem poloviny
19. století, jemná kamenina zdobená ãern˘m
tiskem pod glazurou v anglickém stylu, dole nápis
„Die Kettenbrücke in Prag“, znaãeno tlaãenou
znaãkou, prÛmûr 23 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

84 
Keramická mísa na noze s kvûtinov˘m dekorem
(A ceramic dish on a leg with a flower decoration)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno
plastick˘m dekorem s vyobrazením konvalinek,
glazováno, malováno, znaãeno na dnû,
prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

87
Keramická miska s postavou chlapce a psa
(A ceramic bowl with figures of a boy and a dog)
âechy, Johan Maresch, Ústí nad Labem, poãátek
20. století, malováno, znaãeno tlaãenou znaãkou
na dnû, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
88 
Keramick˘ kvûtináã na noze
(A ceramic flower pot on a leg)
Francie, znaãeno Jerome Massier Fils, 1. tﬁetina
20. století, keramika glazováno malováno,
zdobeno plastick˘m vegetativním dekorem,
celková v˘‰ka 101 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 29 000 CZK

84

79
80 
Talíﬁ s v˘jevem T˘nského chrámu v Praze
(A plate with a decoration of the T˘n cathedral
in Prague)
âechy, Stará Role, kolem poloviny 19. století, jemná
kamenina zdobená ãern˘m tiskem pod glazurou
v anglickém stylu, dole nápis „Die Thein Kirche
in Prag“, znaãeno tlaãenou znaãkou, prÛmûr 23 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

85 
LeÏící pes
(A laying dog)
Rakousko, Goldscheider,VídeÀ, 1.tﬁetina 20. století,
malovaná glazovaná keramika, modelér Postl,
délka 38 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

85

110

86 
Don Quijote na koni
(Don Quijotte on his horse)
âechy, kolem poloviny 20. století, glazovaná,
malovaná keramika, znaãeno na noze konû, modelér
Kutálek, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad 2500 aÏ 3000 CZK

80

88

81 
Keramick˘ stojan na de‰tníky
(A ceramic umbrella-stand)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, secesní
prvky v kombinaci s prvky orientálními, glazovaná
keramika, plasticky zdobeno motivy ptákÛ a kvûtin,
malováno, znaãeno na dnû, v˘‰ka 58 cm, velmi
dekorativní pﬁedmût,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

89 
Zpûvák a loutnistka
(A singer and a female lute player)
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolfstadt, pﬁelom
19. a 20.století, dráÏìansk˘ rokokov˘ styl, porcelán,
glazováno, malováno, velk˘ model v˘‰ka 35 cm,
délka 36 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (678 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

82 
Velká keramická váza ve stylu art deco
(A big ceramic vase in the Art Deco style)
âechy, pravdûpodobnû Ditmar-Urbach, 20.-30. léta
20. století, malováno barevn˘mi skvrnami,
v˘‰ka 54 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
83
Keramick˘ talíﬁ ve stylu art deco
(A ceramic plate in the Art Deco style)
âechy, pravdûpodobnû Ditmar-Urbach, 20.-30. léta
20.století, plasticky zdobeno, malováno barevn˘mi
pruhy, prÛmûr 26 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

86

77

82

90
Keramick˘ kvûtináã na dvou nohách
(A ceramic flower pot on two legs)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, plasticky
zdobeno motivy ptákÛ, malováno, v˘‰ka 78 cm,
délka 48 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
91 
Fajánsová váziãka s lidovou malbou
(A faience small vase with a folk painting)
âechy, Klenãí, pﬁelom 19. a 20. století,
styl navazující na tradici habánské fajánse, malováno
ornamentálním dekorem, znaãeno na dnû,
v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
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99 
Porcelánová váziãka s malbou kvûtÛ
(A porcelain small vase with a painting
of a blossoms)
Dánsko, KodaÀ, kolem poloviny 20. století,
malováno pod glazurou v kodaÀském stylu, v˘‰ka
22 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (85 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

92
92 
Bíl˘ porcelánov˘ ãajov˘ a kávov˘ servis
(A white porcelain tea and coffee set)
âechy, Loket, znaãeno znaãkou umûleck˘ch v˘robkÛ
(DP), funkcionalistick˘ styl, nápojov˘ servis celkem
16 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: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

95
Fajánsov˘ dÏbánek s kvûtinovou malbou
(A faience small jug with a flower painting)
Morava, pﬁelom 19. a 20. století, styl navazující
na tradici habánské fajánse, znaãeno iniciálami T.S.,
v˘‰ka 18 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
96 
Fajánsov˘ dÏbánek s malbou ptáka a kvûtin
(A faience small jug with a painting of a bird and
flowers)
âechy, znaãeno „Hrub˘“ pod uchem, datováno
1944, styl navazující na tradici habánské fajánse,
v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

93
Bíl˘ porcelánov˘ jídelní servis
(A white porcelain dining set)
âechy, Loket, znaãeno znaãkou umûleck˘ch v˘robkÛ
(DP), funkcionalistick˘ styl, jídelní servis 18 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: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

97 
Budha sedící na pol‰táﬁku
(The Budha sitting on a small cushion)
Nûmecko, Rosenthal, 1. tﬁetina 20. století, modelér
F. Forster, ãíslo modelu 72, glazovan˘ porcelán,
malováno, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK (246 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

94 
Fajánsov˘ dÏbánek s lidovou malbou a rytím
(A faience small jug with a folk painting
and engraving)
Morava, pﬁelom 19. a 20. století, styl navazující na
tradici habánské fajánse, malováno ornamentálním
dekorem, ryto, znaãeno pod uchem, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

99

98 
Keramická modrá váza
zdobená pruhem s kvûtinov˘m dekorem
(A ceramic blue vase
with a stripe with a flower decoration)
âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), poãátek
20. století, secesní styl, plasticky zdobeno,
glazováno, malováno, v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

98

96

91

94

100 
Japonsk˘ ãajov˘ servis
(A Japanese tea set)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl neritake, tenk˘
glazovan˘ porcelán, zdoben˘ pastózní emailovou
malbou, konviãka, cukﬁenka, 6 ‰álkÛ s pod‰álkem,
6 dezertních talíﬁkÛ,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
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101 
Kleãící nahá dívka
(A kneeling nude female)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer), 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, znaãen˘ modelér na podstavci H. Seidl,
ãíslo modelu 4225, v˘‰ka 21 cm, sbûratelsky
zajímav˘ model,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

105 
Váza s vyobrazením dvou dívek s dÏbány
a ovocem
(A vase with a picture of two females with jugs
and fruits)
Nûmecko, Rosenthal, 1.tﬁetina 20.století, porcelán,
glazováno, zdobeno ti‰tûn˘m v˘jevem ve vídeÀském
stylu a kvûtinami, v˘‰ka vázy vãetnû víãka 22 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

102 
Puti na luãní kobylce
(A puti on a grasshopper)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 1. tﬁetina 20.století,
porcelán, glazováno, malováno,znaãka modeléra
na podstavci A. Caasmannn, ãíslo modelu K 440,
délka 9,5 cm, sbûratelsky oblíben˘ model,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10.000 aÏ 12.000 CZK
103 
Keramická miska
zdobená ãern˘m abstraktním dekorem
(A ceramic bowl
with a black abstract decoration)
âechy, 20.-30.léta 20.století, styl art
deco, keramika glazovaná, malovaná,
znaãeno na dnû, VOP, DAMM,
autorská práce, prÛmûr 20 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

104 
Sedící ‰lechtic s miskou
(A sitting nobleman with a bowl)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,
obnoven˘ pÛvodní model z 2. poloviny 18. století
ãíslo 2863, porcelán, malováno modﬁe pod glazurou
a modﬁe a zlatû na glazuﬁe, délka 25 cm,
v˘‰ka 20 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

109
·est talíﬁkÛ s malbou kvûtin a ptákÛ
v orientálním stylu
(Six small plates with a painting
of flowers and birds)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, glazovaná keramika,
domalovan˘ tisk ve stylu japonsk˘ch kakiemon,
vzadu znaãeno A.R. Rosenberg, Prag,
prÛmûr talíﬁku 18 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
110 
Dvû li‰tiãky
(Two little foxes)
Rakousko, Goldscheider,VídeÀ, 20.-30. léta
20. století, malovaná, glazovaná keramika, modelér
znaãen˘ ve hmotû: Wernekink, mírnû po‰kozeno,
v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

105

103

108
Zlacen˘ ‰álek s pod‰álkem
(A small cup and soucer covered with gold)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, leptáno, zdobeno rostlinn˘m
zlacen˘m dekorem, v˘‰ka 4 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

106
Kleãící muÏ a dáma v ãerveném
(A kneeling man and a lady in red)
âechy, Royal Dux (Duchcov), 20.-30. léta
20. století, styl art deco, jemná keramika, glazováno,
malováno, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
107 
Kohout a slepice
(A cock and a hen)
Nûmecko, Rosenthal, 1. tﬁetina 20. století, porcelán,
malováno pod glazurou, na podstavci znaãka
modeléra K. Himmelstoss, v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

100

111 
Velká porcelánová váza ve tvaru amfory
s malbou kvûtin
(A big porcelain vase in a shape of amphora
with a painting of flowers)
Nûmecko, Berlín, 2. polovina 19. století, glazovan˘
porcelán, malováno, berlínské vázy patﬁí mezi
nejvíce cenûné v˘robky z porcelánu, dílo mimoﬁádné
umûlecké kvality, mírnû po‰kozeno, restaurováno,
v˘‰ka 67 cm,
vyvolávací cena: 55 000 CZK (1964 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK
112 
Velká fajánsová váza v renesanãním stylu
(A big faience vase in the renaissance style)
Itálie, po roce 1880, zhotoveno podle renesanãních
vzorÛ z Urbina a Faenze, na váze malovan˘ v˘jev
„obdarování vládce“, tak zvaná hadí váza podle tvaru
uch, tvar amfory, po‰kozeno, neodbornû
restaurováno, v˘‰ka 61 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
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IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
113 
Zlat˘ prsten s mincí a diamantem
(A gold ring with a coin and diamond)
mince USA, fasováno v âeskoslovensku v polovinû
20. století, briliant pﬁibliÏnû 0,27 ct, Au 585/1000,
750/1000, celková hmotnost 9,60 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
114 
Zlat˘ prsten s carskou mincí
(A gold ring with a czar coin)
ruská pûti rublová zlatá mince z roku 1902
zafasovaná v âeskoslovensku v polovinû 20. století,
Au 750/1000, celková hmotnost 13,10 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 7500 aÏ 9000 CZK

118 
Zlatá broÏ s perlami (A
gold brooch with pearls)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, dláÏdûno drobn˘mi
diamanty, 19.století, zdobeno historizujícími
ornamenty a tﬁemi kﬁi‰Èály, zlacené Ag 800/1000,
hmotnost 6,70 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
119 
Zlatá broÏ s diamanty
(A gold brooch with diamonds)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, broÏ dláÏdûná brilianty
o celkové hmotnosti asi 4,4 ct, osazeny dvû perly,
Au 585/1000, celková hmotnost 11,24 g,
broÏ je mimoﬁádná velk˘mi brilianty o hmotnosti
nad 0,5 ct,
vyvolávací cena: 88 000 CZK (3143 EUR)
odhad: 110 000 aÏ 140 000 CZK

123 
Zlat˘ náramek s pûti diamanty
(A gold bracelet with five diamonds)
âechy, poãátek 20. století, diamanty osazeny
do stﬁíbrn˘ch obrub, diamanty briliantov˘ v˘brus,
celkem asi 0,35 ct, Au 585/1000, Ag 950/1000,
celková hmotnost 11,65 g, osvûdãení puncovního
úﬁadu,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

123

113 114
115 
Zlat˘ náramek se safírem a dvûma diamanty
(A gold bracelet with a saphir and two diamonds)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
diamanty celkem 0,2 ct, safír 0,7 ct, Au 585/1000,
hmotnost 11,24 g,
vyvolávací cena: 14.000 CZK (500 EUR)
odhad: 18.000 aÏ 22.000 CZK
116 
Zlat˘ náhrdelník s almadiny a bíl˘mi kameny
(A gold necklace with almadins and white stones)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, secesní styl,
4 almadiny a 2 bílé kameny, Au 585/1000,
hmotnost 5,76 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

118

119

115

124 
Zlat˘ prsten se dvûma diamanty
(A gold ring with two diamonds)
v˘chodní Evropa, poãátek 20. století, brilianty
celkem asi 0,4 ct, podloÏené stﬁíbrem, Au 410/1000,
Ag 990/1000, celková hmotnost 4,05 g, osvûdãení
puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK

120
Slonovinové korále
(Ivory beads)
západní Evropa, 1. tﬁetina 20. století, korále rÛzn˘ch
velikostí, hmotnost 36,22 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
121
Stﬁíbrn˘ náhrdelník se zelen˘mi kameny
a markazity
(A silver necklace with green stones
and with markazits)
stﬁední Evropa, 20. století, vyrobeno ve stylu
renesanãních ‰perkÛ, Ag 800/1000, hmotnost
12,18 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

124
125 
Zlat˘ prsten se tﬁemi ãesk˘mi granáty
(A gold ring with three Czech garnets)
âechy, kolem polovina 19. století, granáty celkem
asi 0,75 ct, Au 585/1000, celková hmotnost 2,15 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

116
117 
Zlat˘ prsten s granáty
(A gold ring with garnets)
âechy, 20.-30. léta 20.století, osazeno centrálním
almadinem obdélníkového tvaru, ohraniãeno
ãesk˘mi granáty, Au 333/1000, hmotnost 2,18 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

125

121

117

122 
Stﬁíbrná broÏ s mu‰lovou kamejí
(A silver brooch with a shell cameo)
Itálie, pﬁelom 19. a 20. století, kamej s v˘jevem
dámy, stﬁíbrn˘ rámeãek s volutami, broÏ i závûs,
Ag 900/1000, hmotnost 12,90 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

122

158

VALENT_05_CB_01-16_25-44

3/23/06

2:19 PM

Stránka 13

13

126 
Dlouhé stﬁíbrné náu‰nice s ãerven˘mi kameny
(Long silver earrings with red stones)
západní Evropa, konec 19.století, pseudorenesanãní
styl, Ag 850/1000, Ag 925/1000, celková hmotnost
13,0 g, osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
127 
Stﬁíbrn˘ závûs s ãerven˘mi kameny a perliãkou
(A silver pendant with red stones and a pearl)
západní Evropa, konec 19.století, pseudorenesanãní
styl, Ag 870/1000, celková hmotnost 4,4 g,
opravováno, osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

131 
Stﬁíbrná broÏ s vûtviãkou a korálovou kuliãkou
(A silver brooch with a small branch
and a small coral bead)
Rakousko, 1. tﬁetina 20. století, ve stylu Wiener
Werkstätte, puncováno rakousk˘m puncem, znaãeno
W, Ag 800/1000, hmotnost 4,00 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

131
132 
Stﬁíbrná broÏ s ãern˘m kamenem
(A silver brooch with a black stone)
âechy, 20.-30.léta 20.století, zdobeno rostlinn˘m
plastick˘m dekorem, osazen velk˘ onyx oválného
tvaru, Ag 800/1000, celková hmotnost 20,6 g,
vyvolávací cena: 650 CZK (23 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

126

127

128 
Stﬁíbrn˘ ryt˘ náramek
(A silver engraving bracelet)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, styl art
deco, atypick˘ pevn˘ náramek osmiúhelníkového
tvaru, rytiny s kvûtinov˘m a abstraktním dekorem,
znaãka v˘robce A.K., Ag 900/1000,
hmotnost 35,3 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

128
129 
Zlat˘ náramek s vûtviãkou korálu
(A gold bracelet with a small branch
of a red coral)
Rakousko-Uhersko, kolem poloviny 19. století,
duté zlato ve stylu biedermeieru, Au 585/1000,
hmotnost 7,78 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10.000 aÏ 12.000 CZK

132

134

133 
Granátová hvûzda
(A garnet star)
âechy, 2.polovina 19.století, ãeské granáty, velké
kameny, osazeno v tombaku, celková hmotnost
9,42 g,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK
134 
Stﬁíbrná zlacená broÏ ve tvaru uzlu
(A silver brooch covered with gold in a shape
of a knot)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, duté
stﬁíbro v biedermeierovském stylu, plasticky
zdobeno, hmotnost 5,8 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

138 
Stolní hodiny se ‰esti sloupky
(A table clock with six columns)
stﬁední Evropa, 2. polovina 19. století, hodiny
se 6 alabastrov˘mi sloupky, kombinace
s polychromovan˘m dﬁevem, na hodinách dﬁevûná
so‰ka orla, zdobeno mosazí, nohy rohovina, bíl˘
smaltovan˘ ãíselník, bicí stroj s ruãním spou‰tûním
bití, v podstavci hrací strojek, v˘‰ka 55 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 29 000 aÏ 36 000 CZK
139 
Velk˘ granátov˘ závûs s medailonem
(A big garnet pendant with a medallion)
âechy, 2. polovina 19. století, závûs dláÏdûn˘
velk˘mi ãesk˘mi granáty, osazeno v tombaku,
vzadu otvírací medailon se sklem, hmotnost 17,4 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
140 
Diamantov˘ prsten obdélníkového tvaru
(A diamond ring an oblong shape)
âechy, 20.-30. léta 20.století, styl art deco,
diamanty celkem asi 0,3 ct, Au 585/1000,
hmotnost 1,90 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
141 
Diamantov˘ prsten kruhového tvaru
(A diamond ring a round shape)
âechy, 20.-30. léta 20.století, styl art deco,
diamanty celkem asi 0,25 ct, Au 585/1000,
hmotnost 2,14 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

140

142 
Korálov˘ náhrdelník
(A coral necklace)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
stﬁíbrn˘ uzávûr, Ag 800/1000, hmotnost 41,94 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

135
Zlaté manÏetové knoflíky
(Gold buttons for a shirt)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20.století, knoflíky
s plochou pro vyrytí monogramu, v etuji,
Au 585/1000, hmotnost 8,9 g,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
136 
Granátová broÏ ve tvaru pÛlmûsíce s hvûzdou
(A garnet brooch in a shape of a half moon
and a star)
âechy, 2. polovina 19. století, dláÏdûno ãesk˘mi
granáty, osazeno v tombaku, hmotnost 6,88 g,
délka 4 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

129
130
Zlat˘ prst˘nek z bílého zlata s bíl˘m kamenem
(A gold ring from white gold with a white stone)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, osazen
leukosafír, Au 585/1000, hmotnost 2,18 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad:1800 aÏ 2200 CZK

141

137
Granátová broÏ ve tvaru trojlístku
(A garnet brooch in a shape of a leaf )
âechy, 2.polovina 19. století, dláÏdûno ãesk˘mi
granáty, osazeno v tombaku, hmotnost 6,0 g,
délka 4 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

142 154

136

139

133
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143
Diamantov˘ prst˘nek s jedním mal˘m kamenem
(A diamond ring with one small stone)
âechy, polovina 20. století, diamant asi 0,05 ct,
Au 585/1000, hmotnost 2,18 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
144 
Stﬁíbrná broÏ zdobená motivem vinné révy
(A silver brooch with decoration of wine)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
plasticky zdobeno, Ag 800/1000, hmotnost 13,4 g,
vyvolávací cena: 280 CZK (10 EUR)
odhad: 500 aÏ 650 CZK

144

148 
Náramek z Ïlutého a ãerveného zlata
(A bracelet from yellow and red gold)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
ãlánkov˘ náramek, duté zlato, Au 585/1000,
hmotnost 27,46 g,
vyvolávací cena: 12.500 CZK (446 EUR)
odhad: 14.000 aÏ 18.000 CZK
149 
Zlat˘ ãlánkov˘ náramek zdoben˘ rytím
(A gold bracelet with engraving links)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, duté
zlato, zdobeno abstraktním a kvûtinov˘m dekorem,
Au 585/1000, hmotnost 54,50 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 35 000 CZK
150
Zlaté náu‰nice s bíl˘mi kameny
(Gold earrings with white stones)
âechy, 20.-30. léta 20. století, v náu‰nici vÏdy jeden
velk˘ a jeden mal˘ leukosafír, Au 585/1000,
hmotnost 2,30 g,
vyvolávací cena: 1700 CZK (61 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

145 
Zlat˘ ãlánkov˘ náramek zdoben˘ rytím
(A gold bracelet with engraving links)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, duté
zlato, zdobeno abstraktním dekorem, Au 585/1000,
hmotnost 17,36 g,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
146 
Zlat˘ ãlánkov˘ náramek
(A gold bracelet with links)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
duté zlato, Au 585/1000, hmotnost 24,26 g,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
147 
Zlat˘ ãlánkov˘ náramek
(A gold bracelet with links)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
duté zlato, Au 585/1000, hmotnost 12,18 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

146

151
152
Velk˘ stﬁíbrn˘ závûs se svat˘m Jiﬁím na koni
(A big silver pendant with the Saint George
on his horse)
Rusko, 1. tﬁetina 20. století, závûs plasticky zdoben˘
v˘jevem svatého Jiﬁího zabíjejícího draka,
Ag 800/1000, hmotnost 38,80 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
153 
Zlat˘ náhrdelník se dvûma modr˘mi
a ãerven˘m kamenem
(A gold necklace with two blue
and one red stones)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, zdobeno perliãkami, Au 585/1000,
hmotnost 4,00 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

145 149

147

151 
Kapesní klíãové hodinky
(A pocket key watch)
stﬁední Evropa, do roku 1840, ‰pindlov˘ stroj,
stﬁíbrn˘ plá‰È, smaltovan˘ bíl˘ po‰kozen˘ ãíselník
s arabsk˘mi ãíslicemi, Ag 800/1000, váha 149 g,
prÛmûr 6 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

148

154 
Korálov˘ náramek
(A coral bracelet)
pravdûpodobnû Itálie, 1. tﬁetina 20. století, pûtiﬁad˘
náramek s mosazn˘m zapínáním zdoben˘m korály,
hmotnost 42,1 g, délka 21 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (136 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)
Následující poloÏky ãíslo 155-160 jsou draÏeny
ve prospûch obãanského sdruÏení Bíl˘ kruh
bezpeãí, Kateﬁinská 8, 772 00 Olomouc
(The public voluntary the White circle of safety
in Olomouc) , tato nezisková organizace
poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní
pomoc obûtem trestn˘ch ãinÛ.
155 
Stﬁíbrná tabatûrka obdélníkového tvaru
(A silver cigarette case an oblong shape)
âechy, 20.-30.léta 20. století, zdobeno rytím
s abstraktním a kvûtinov˘m dekorem, iniciály R·,
Ag 835/1000, hmotnost 153,0 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

156
Zlat˘ závûs s andûlíãkem
(A gold pendant with an angel)
âechy, pﬁelom 19. a 20.století, malba na porcelánu
ve zlatém rámeãku, vzadu text „BÛh tû opatruj“,
Au 585/1000, hmotnost 1,30 g,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
157
Zlaté dûtské náu‰nice s granáty
(Gold children earrings with garnets)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, dûtsk˘ uzávûr,
Au 585/1000, hmotnost 0.74 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

158 
Mal˘ zlat˘ závûs s mu‰lovou kamejí
(A small gold pendant with a shell cameo)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
na kameji antická hlava, Au 585/1000,
hmotnost 1,30 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
160
Závûs - vyﬁezávan˘ kﬁíÏ z rohoviny
(A pendant - an engraving cross from bone)
âechy, pﬁelom19. a 20. století, ﬁezba na kﬁíÏi
s rostlinn˘m dekorem, stﬁíbrn˘ závûs,
hmotnost 4,18 g,
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA A KRESBA
(PRINTS AND DRAWINGS)
161
Sedláãek, Vojtûch (1892MuÏ chytající konû
(A man catching a horse)
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 (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
162 
Sedláãek, Vojtûch (1892MuÏ krotící konû
(A man breaking a horse)
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 (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

164 
Macková, Anna (1887Dominikánsk˘ klá‰ter
na ostrovû Korãule v Chorvatsku
(The Dominicanes monastery
on the Korcula island in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 21x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, popis vlevo
dole, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala,
ve své dobû byla známûj‰í neÏ on, technika
barevného dﬁevorytu se podobá Váchalovi, tématicky
je v‰ak naprosto odli‰ná, sbíraná autorka,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

164
165
Macková, Anna (1887Mûsto Dubrovník v Chorvatsku
(The town Dubrovník in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 30x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1923, popis vlevo
dole, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala,
ve své dobû byla známûj‰í neÏ on, technika
barevného dﬁevorytu se podobá Váchalovi, tématicky
je v‰ak naprosto odli‰ná, sbíraná autorka,
vyvolávací cena: 2100 CZK (75 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3300 CZK

166
Macková, Anna (1887Stﬁechy ve mûstû Korãula v Chorvatsku
(Roofs in the town Korãula in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 30x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1923, popis vlevo
dole, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala,
ve své dobû byla známûj‰í neÏ on, technika
barevného dﬁevorytu se podobá Váchalovi,
tématicky je v‰ak naprosto odli‰ná, sbíraná autorka,
vyvolávací cena: 2100 CZK (75 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3300 CZK
167
Macková, Anna (1887Pohled na mûsto Korãula v Chorvatsku
(A view of the town Korãula in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 22,5x30 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
popis vlevo dole, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe
Josefa Váchala, ve své dobû byla známûj‰í neÏ on,
technika barevného dﬁevorytu se podobá Váchalovi,
tématicky je v‰ak naprosto odli‰ná, sbíraná autorka,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
168
Macková, Anna (1887V podveãer ve mûstû Korãula v Chorvatsku
(An early evenig in the town Korãula in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1924, popis vlevo
dole,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
169
Macková, Anna (1887Domy u moﬁe na ostrovû Korãula v Chorvatsku
(Houses by a sea on the island Korãula in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 23x30 cm, rámováno pod sklem,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
170 
Macková, Anna (1887Pﬁístav ve mûstû Korãula
(The port in the town Korãula)
barevn˘ dﬁevoryt, 26x34 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vlevo dole,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3300 CZK

162
163 
Sedláãek, Vojtûch (1892Konû s pasáãkem
(Horses with a shepherd)
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 (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

171 
Macková, Anna (1887Mot˘li na bodláku
(Butterflies on a thistle)
barevn˘ dﬁevoryt, 50x42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1931, popis vlevo
dole, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala,
ve své dobû byla známûj‰í neÏ on, technika
barevného dﬁevorytu se podobá Váchalovi,
tématicky je v‰ak naprosto odli‰ná, sbíraná autorka,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

163
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171
172 
Macková, Anna (1887Vrba u potoka
(A willow by a stream)
barevn˘ dﬁevoryt, 52x43 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vlevo dole,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

176
Röhling, Vladislav (1878Pohled na PraÏsk˘ hrad z Petﬁína
(A view of the Prague Castle from Petﬁín)
lept, 19x17 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
znaãeno vlevo dole na desce, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

179
Jokel, Franti‰ek X. (1884Pohled na mûsto âesk˘ Krumlov
(A view of the town âesk˘ Krumlov)
kolorovaná perokresba, 20x14 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

177
Souãek, Karel (1915Národní divadlo
(The National Theatre in Prague)
barevn˘ lept, 27x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

180 
Anonym
Vûtrn˘ ml˘n
(A wind mill)
barevn˘ lept na papíﬁe, 14x19 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole neãitelnû, vlevo popis
ve francouz‰tinû, Francie 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

178
Jokel, Franti‰ek X. (1884Mûlnick˘ zámek
(The castle in the town Mûlník)
kolorovaná perokresba, 21x15 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
autor rád kreslí ãeské památky,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

180
181 
Bene‰, Vincent (1883-1979)
Rybáﬁ pod Vy‰ehradem
(A fisherman under the Vy‰ehrad castle in Prague)
litografie, 34x51 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole na
desce, absolvent AVU v Praze u profesora Bukovace,
studijní cesty do PaﬁíÏe, ãlen generace mlad˘ch
umûlcÛ - OSMY (Filla, Kubi‰ta, ·pála…..),
autor se pozdûji odklání od moderny a navazuje
na ãeskou krajináﬁskou ‰kolu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

172
173 
Macková, Anna (1887DvÛr domu na Starém Mûstû v Praze
(A yard of a house in the Old Town in Prague)
barevn˘ dﬁevoryt, 32x44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vlevo dole: „MánesÛv
ateliér na Starém Mûstû praÏském“,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

173

181
182
Figaro
Taneãnice s cikánskou kapelou
(A female dancer with gipsy music band)
uhel na papíﬁe, 38x28 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, erotick˘ námût ve stylu
malíﬁe Karla ·tiky,
vyvolávací cena: 1500 CZK (55 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

174
·tefl, Jaroslav (1898Pokládaní kolejí
(A laying of rails)
litografie, 16x12 cm, rámováno pod sklem,
autor byl absolvent V·UP v Praze, znám˘ grafik,
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad:600 aÏ 800 CZK
175 
KonÛpek, Jan (1883-1950)
Taneãnice
(A female dancer)
kresba tu‰í, 52x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, v˘znamn˘ grafik a ilustrátor,
profesor V·UP v Praze, st˘ká se s avantgardními
umûlci své doby, pﬁátelí se napﬁ. s architektem
Janákem, kresba mimoﬁádné kvality,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

183
Figaro
Polonahá taneãnice
(A half nude female dancer)
uhel na papíﬁe, 38x28 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, erotick˘ námût ve stylu
malíﬁe Karla ·tiky,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
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184 
Sládek, Antonín (1943PaﬁíÏanka
(A Paris female)
barevná serigrafie, 25x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
2004, vlevo znaãeno na desce, autor je absolventem
V·UP v Praze, v âechách se nejprve stal znám˘m
navrhováním plakátÛ a dokonce jako herec, má
francouzské obãanství, jeho díla jsou zastoupena
v pﬁedních evropsk˘ch a americk˘ch galeriích,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK
185 
Grus, Jaroslav (1891Pole s chalupami
(A field with cottages)
barevná litografie, 47x63 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor
vystudoval praÏskou AVU u profesora Schweigera,
studijní cesty do Itálie a Francie, vytváﬁí
charakteristick˘ styl moderní malby, vytváﬁí grafiky,
nejãastûji inspirován ãeskou vesnicí,
vyvolávací cena 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
186
Chramosta, Cyril (1908Vesnická náves
(A village green)
barevná litografie, 17x23 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole
na desce, autor - znám˘ malíﬁ a grafik, zobrazoval
pﬁedev‰ím malebnou krajinu JiÏních âech,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1400 CZK

187
188
Trampota, Jan (1889-1942)
Rybáﬁské loìky
(Fishermen s boats)
barevná litografie, 36x44 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo vûnování
S.V.U. Mánes, datováno 1932, autor - Ïák V·UP
v Praze, v roce 1930 pob˘val v Normandii,
mnoho prací ovlivnûno tímto pobytem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

187 
Stretti, Viktor (1878Malostranské zahrady
(Gardens of the Lesser Quarter)
litografie, 31x39 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce, datováno
1951, signováno vpravo dole, v˘znamn˘ grafik,
patﬁí do slavné malíﬁské rodiny,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

189

189 
Koníãek, Oldﬁich (1886-1932)
Dívka a chlapec spící po práci
(A girl and a boy sleeping after work)
litografie na papíﬁe, 25x36 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
autor byl absolventem praÏské AVU, hodnû cestoval,
vystavoval v PaﬁíÏi, Lond˘nû, Curychu, patﬁí mezi
sbûratelsky oblíbené autory,
vyvolávací cena:1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
190 
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Zeleninov˘ trh v PaﬁíÏi
(A vegetables market in Paris)
barevn˘ lept na papíﬁe, 24x32 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, znaãeno dole uprostﬁed na
desce, signováno vpravo dole, autor - profesor V·UP
v Praze, jeden z nejv˘znaãnûj‰ích ãesk˘ch grafikÛ
poãátku 20. století dlouho Ïil a tvoﬁil ve Francii,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
191
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
V PaﬁíÏi u ﬁeky
(In Paris by the river)
lept na papíﬁe, 25x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
datováno 1904, signováno, autor - profesor V·UP
v Praze, jeden z nejv˘znaãnûj‰ích ãesk˘ch grafikÛ
poãátku 20. století, dlouho Ïil a tvoﬁil ve Francii,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4200 CZK

190
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195 
Nauman, Arno (1887Ulice v Kutné Hoﬁe
(A street in the town Kutná Hora)
lept na papíﬁe, 32x25 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor absolvent praÏské AVU
u profesorÛ Bukovace, Îení‰ka a ·vabinského, malíﬁ
krajináﬁ a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

192
Sedláková, Vûra (1935Dívka ve skalách
(A girl in rocks)
barevná litografie, 55x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis dole uprostﬁed:
„Po zarostlém chodníãku“, autorka je absolventkou
V·UP a AVU v Praze, zab˘vá se pﬁedev‰ím grafikou
a ilustrací,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

196 
Liebscher, Karel (1851-1906) okruh
Nahá dívka sedící v potoce
(A female sitting at a stream)
kresba tu‰í na papíﬁe, 17x28 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
neãitelnû, autor byl vynikajícím ilustrátorem,
malíﬁství studoval ve Vídni, rád maloval romantické
krajiny,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

193 
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Zahrady kolem praÏského hradu
(The gardens around the Prague castle)
litografie, 14x19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce,
signováno vpravo dole, autor byl neznámûj‰ím
ãlenem slavné malíﬁské rodiny, proslul jako
vynikající grafik, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

197 
·vabinsk˘, Max (1873Alegorie krásného podzimu
(An allegory of a beautiful autumn)
litografie, 18x12,5 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, dole uprostﬁed popis „Babí
léto“, autor byl ve své dobû svûtovû uznávan˘ grafik
a malíﬁ, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

195

198 
·vabinsk˘, Max (1873Alegorie ﬁeky Labe
(An allegory of the river Labe)
litografie, 18x12,5 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, dole uprostﬁed popis, autor
byl ve své dobû svûtovû uznávan˘ grafik a malíﬁ,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
199 
Alex, Adolf (1890Cikánská taneãnice s vozy a koÀmi
(A gipsy dancer with cars and horses)
barevn˘ lept, 19x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor
vystudoval V·UP v Praze u profesora ·vabinského,
vynikající grafik, vytváﬁí lepty s tématikou koní,
cikánÛ .….
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

193
194 
Kopalová (Dvoﬁáková), RÛÏena (1903Pﬁed kostelem v Kutné Hoﬁe
(In front of a church in the town Kutná Hora)
lept na papíﬁe, 24x32 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autorka studovala AVU
u profesorÛ Bukovace a Nechleby, jeden rok
studovala v PaﬁíÏi u profesora Kupky,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

194
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204 
Gross, Franti‰ek (1909-1985)
Postava ve mûstû
(A figure in a town)
barevná litografie, 28x20 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1980, autor
vystudoval V·UP v Praze, malíﬁ a grafik, specifické
pojetí abstraktní malby, oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

202
Werner-Král, Imre (1901Nahá stojící Ïena s holubicí
(A standing nude female with pigeonhen)
dﬁevoﬁez na papíﬁe, 23x8 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno uprostﬁed na desce,
v˘znamn˘ slovensk˘ autor, studia v Praze, Berlínû
a PaﬁíÏi, malíﬁ grafik i ilustrátor, zab˘vá se moderní
malbou,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

205
âapek, Josef (1887-1945)
Ptáãek
(A bird)
linoryt na papíﬁe, 21,5x13 cm, rámováno pod
sklem, voln˘ grafick˘ list vyveden˘ ve Ïluté barvû,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

203 
Anderle, Jiﬁí (1936Dáma s ko‰íkem ovoce
(A lady with a basket of fruits)
ruãnû domalovan˘ lept na papíﬁe, 21x15 cm,
rámováno pod sklem, dole autorovo vûnování z roku
1993, signováno vpravo dole, autor je pﬁedev‰ím
vynikající grafik, patﬁí mezi nejslavnûj‰í Ïijící ãeské
malíﬁe, jeho díla jsou zastoupena v mnoha svûtov˘ch
galeriích,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

198

199
200
Pukl, Vladimír (1896Pohled z gotické katedrály v Kutné Hoﬁe
(A view of a Gothic cathedral
in the town Kutná Hora in Bohemia)
lept na papíﬁe, 33x24 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce,
autor byl absolventem V·UP v Praze, asistentem
profesora T.F. ·imona, vynikající grafik oblíben˘
mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK
201 
Anonym
Západ slunce na skalách u moﬁe
(A sun set on rocks by a sea)
lept na papíﬁe, 49x58 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Francie 1. tﬁetina 20. století,
grafika mimoﬁádná svojí velikostí,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

201

203
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208 
âapek, Josef (1887-1945)
Stra‰idlo
(A ghost)
linoryt, 12x9,5 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, voln˘ grafick˘ list vyti‰tûn˘ v hnûdé
variantû na zaÏloutlém papíﬁe,
vyvolávací cena: 4200 CZK (150 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

208
209 
·vabinsk˘, Max (1873-1962)
Milenci
(Lovers)
heliogravura, 51x33 cm, rámováno pod sklem,
vytvoﬁeno podle obrazu „Splynutí du‰í“ z roku
1896, vydalo nakladatelství F. Topiã v Praze,
znaãeno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

204
206 
âapek, Josef (1887-1945)
Tﬁi matky
(Three mothers)
kolorovan˘ linoryt na papíﬁe, 22x14 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, grafika z cyklu
linorytÛ pro sbírku: Levanta a matky Ïalu (Thomas
de Quicey), vydánov v roce 1927, zajímav˘
sbûratelsk˘ exempláﬁ,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10.000 CZK
207 
âapek, Josef (1887-1945)
Hlava dívky
(A head of a female)
linoryt, 17x12 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole monogramem, voln˘ grafick˘ list
na hrubém narÛÏovûlém papíﬁe,
vyvolávací cena: 4200 CZK (150 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

209
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VII. MALBA
(PAINTINGS)
210
Bene‰, Václav (1895Záti‰í s jablky
(A still life with apples)
olej na kartonu, 14x30 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1946,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
211
Mal˘ (Hájek-Hvûzdinsk˘), Franta (1900Kvûtiny ve Vysok˘ch Tatrách
(Flowers in the High Tatras in Slovakia)
kva‰ na papíﬁe, 14x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1922, autor - malíﬁ krajináﬁ, Ïák profesora Bukovace
na praÏské AVU,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
212 
Mal˘ (Hájek-Hvûzdinsk˘), Franta (1900Biblická krajina v Palestinû
(A Bible’s landscape in Palestina)
olej na plátnû, 62x73 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor - malíﬁ krajináﬁ, Ïák profesora
Bukovace na praÏské AVU,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
213 
Volek, B.
Bﬁízy u ﬁíãky
(Birches by a small river)
olej na dﬁevû, 28x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1938,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

214
·tolovsk˘, Josef (1879-1936)
Kamenolom
(A stone mine)
olej na kartonu, 37x49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem praÏské AVU, studoval
rovnûÏ v Mnichovû, rád maluje v˘jevy z pracovního
prostﬁedí, z továren, dolÛ, sv˘mi obrazy pﬁedchází
stylu socialistického realismu, sbíran˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8.000 aÏ 10 000 CZK
215 
Zikmund, Franti‰ek (1893Cesta v kamenité krajinû
(A road in a landscape full of stones)
olej na dﬁevû, 58x88 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor inspirovan˘
Kavánem, studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, pob˘val v Itálii a v Dalmácii, sbíran˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK
216 
Zikmund, Franti‰ek (1893Stará zemûdûlská usedlost
(An old farm)
olej na kartonu, 49x65 cm, rámováno pod sklem
v umûleckém rámu, signováno vpravo dole, autor
inspirovan˘ Kavánem, studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, pob˘val v Itálii a v Dalmácii,
sbíran˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
217 
·rámek, Tomá‰ (1885AneÏsk˘ klá‰ter v Praze
(The AneÏsk˘ Monastry in Prague)
olej na kartonu, 48x34 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu znaleck˘ posudek s razítkem,
autor studoval malíﬁství u profesora Minaﬁíka,
studijní cesty Francie, Holandsko, Nûmecko,
Jugoslávie,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad:8000 aÏ 10 000 CZK

213

218 
·ulc, Viktorin (1870-1946)
Radnické schody na Hradãanech
(The Radnické stairs on Hradãany in Prague)
kva‰ na papíﬁe, 31x25 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, popis dole
uprostﬁed: „Toskánsk˘ palác“, autor byl vynikající
architekt ve sluÏbách mûsta Prahy, s oblibou maloval
akvarely z praÏsk˘ch zákoutí, Ïák malíﬁe Karla
Liebschera,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
219
Bino, Josef (1881Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na kartonu, 48x41 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
220
Anonym
Portrét dívky s hnûd˘mi vlasy
(A portrait of a female with brown hair)
olej na plátnû, 37x28 cm, rámováno, signováno
iniciálami vpravo dole, datováno 1923,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4500 aÏ 6000 CZK
221
Menãik, Bﬁetislav (1883Portrét dívky s plav˘mi vlasy
(A portrait of a blond female)
pastel na papíﬁe, 40x33 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1908, autor
studoval ve Vídni a v Praze u profesorÛ Pirnera
a F. Îení‰ka, maloval pﬁedev‰ím portréty a Ïánrové
v˘jevy,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

218

VALENT_05_CB_01-16_25-44

3/23/06

2:27 PM

Stránka 30

30

222 
Souãek, Václav (1887-1941)
Zimní krajina s rybníkem
(A winter landscape with a pond)
olej na kartonu, 47x66 cm, rámováno, pod sklem,
signováno vpravo dole, velmi kvalitní malba ve stylu
malíﬁe Kavána,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

227 
Anonym
Záti‰í v holandském stylu
(A still life in the Holland style)
olej na plátnû, 42x33 cm, rámováno, stﬁední Evropa,
2.polovina 19.století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
228 
Ullmann, Josef (1870-1922) - okruh
Chalupy u rybníãku
(Cottages by a small pond)
olej na plátnû, 63x84 cm, rámováno, autor byl
Ïákem J. Maﬁáka, oblíben˘ mezi sbûrateli, znaleck˘
posudek,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 32 000 CZK

223 
Svoboda, A.
Zimní krajina se stromy a ﬁíãkou
(A winter landscape with trees and a small river)
olej na plátnû, 74x97 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor byl Ïákem
malíﬁe Radimského,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12.000 aÏ 15.000 CZK

229 
Vávra, Jan (1888Louky pod hradem Trosky
(Meadows under the castle Trosky)
olej na kartonu, 49x64 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, autor byl znám˘ operní
pûvec, ale zab˘val se i v˘tvarn˘m umûním, studoval
u Jaroslava ·etelíka,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

224 
Miljan, Niko (1891Portrét muÏe podle Leonarda da Vinci
(A portrait of a man according to Leonardo
da Vinci)
olej na kartonu, ovál 44x32 cm, rámováno
v umûleckém rámu, signováno dole uprostﬁed, malíﬁ
chorvatského pÛvodu, Ïák praÏské AVU u profesorÛ
Bukovace a Preislera,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
225
Anonym
Lesní tÛÀ
(A small pond in a forest)
olej na dﬁevû, 63x46 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, âechy kolem poloviny
20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

230 
Rélink (Röhling), Karel (1880-1945)
Pohled na Malou Stranu z hradních zahrad
(A view of the Lesser Quater in Prague
from the castle’s gardens)
olej na plátnû, 59x79 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem V·UP v Praze
u profesora V. BroÏíka, vynikající grafik a ilustrátor,
autor spáchal sebevraÏdu na hradû Kﬁivoklát,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

226
Netopil, Pﬁemysl (1920Louka se stromy
(A meadow with trees)
olej na plátnû, 37x 49 cm, rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

231
·puta, Zdenûk
Chalupy na vysoãina
(Cottages in highlands)
olej na plátnû, 68x98 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

232 
Hurt, Josef (1881-1945)
Moﬁe s plachetnicemi
(A sea with sailboats)
olej na plátnû, 64x93 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, absolvent V·UP
v Praze u profesora Suchardy, malíﬁ krajináﬁ, zemﬁel
v koncentraãním táboﬁe,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
233 
Miller, Vilém (1879Madona s dítûtem
(The Holly Mother with her child)
olej na plátnû, 68x98 cm, rámováno, signováno
vpravo uprostﬁed, autor byl malíﬁem porcelánu,
dlouhou dobu pracoval pro carskou porcelánku
v Petrohradû, po návratu do âech maluje kostelní
obrazy,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
234 
Anonym
Apoteóza svaté Máﬁí Magdaleny
(Apoteoz of the St. Mary Magdalen)
olej na plátnû, 67x54 cm, âechy, poãátek 19. století,
kulturní památka,
vyvolávací cena 20.000 CZK (714 EUR)
odhad: 30.000 aÏ 36.000 CZK
235 
Emler, Franti‰ek (1912Moulin-Rouge v PaﬁíÏi
(The Moulin-Rouge in Paris)
tempera na papíﬁe, 20x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor absolvoval
AVU v Praze u profesora Nejedlého,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
236
Pokorn˘, J.
Orientální král
(An oriental king)
olej na dﬁevû, 29x21 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
237
Anonym
Král svat˘ Václav
(The king St. Venceslas)
olejová podmalba na skle, 20x12 cm, rámováno,
âechy kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
238
Gottwald
Dáma v klobouku
(A lady in a hat)
malba na hedvábí, 14x9 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy, poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
239 
Dohnal, Josef (1912Pohled na Hradãany v zimû
(A view of Hradãany in Prague in winter)
olej na plátnû, 68x95 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1934, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

233
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240 
Anonym
Hora ¤íp
(The mountain ¤ip in Bohemia)
olej na plátnû, 71x91 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

245 
Anonym
Gej‰a
(Geisha)
olej na kartonu, 21x17 cm, rámováno, âechy,
20.-30. léta 20. století, malba v duch art deco,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

241 
Kafka, Jaroslav (1896-1973)
Portrét Ïeny
(A portrait of a female)
olej na plátnû, 51x38 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval na V·UP v Praze, za I.
svûtové války váÏnû zranûn, po válce spoleãn˘ ateliér
s Franti‰kem Tich˘m, maluje v duchu kubismu,
vytváﬁí hlavnû záti‰í a portréty,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15.000 CZK

246 
Hradeãn˘, Bohumil (1876Dûti u ﬁíãky
(Children by a small river)
olej na kartonu, 35x50 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval
malíﬁství v Nûmecku a ve Vídni, znám˘ krajináﬁ,
rovnûÏ spisovatel,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

242 
Schovánek, Emil (1885-1947)
Chalupy se skalami
(Cottages with rocks)
olej na plátnû, 46x57 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1944, autor byl Ïákem
profesora Hynaise a Bukovace, portrétista i krajináﬁ,
studijní cesty Jugoslávie, Itálie, PaﬁíÏ, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

248
Ketzek, Franti‰ek (1906Bodláky ve váze
(Thistles in a vase)
pastel na papíﬁe, 66x45, rámováno pod sklem,
signováno, slovensk˘ malíﬁ narozen˘ v Bratislavû,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
249 
Patera, Jiﬁí (1913Pﬁedmûstí Prahy s Vltavou
(A suburb of Prague with the river Vltava)
pastel na papíﬁe, 46x59 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

247 
Otomar, Otto (1886SchÛzka na laviãce
(A date on a bench)
kva‰ na papíﬁe, 24x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
v Mnichovû a v PaﬁíÏi, zamûﬁoval se na figurální
tvorbu
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

249

243 
BlaÏek, Josef Tomá‰ (1884Nahá leÏící dáma s psíkem
(A nude resting lady with a small dog)
olej na plátnû, 50x51 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno, Ïák V·UP v Praze
u profesora Preislera a AVU u profesora Pirnera,
rád maluje erotické námûty,
vyvolávací cena:12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

250 
Mandel, Jiﬁí (Jura), ml. (1923Krajina s továrnou
(A landscape with a factory)
olej na plátnû, 73x101 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, syn Jury Mandela star‰ího, absolvent
AVU u profesora Obrovského,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

244 
Molnár, Karel (1903Dívka na posteli
(A female on a bed)
olej na kartonu, 41x32 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno, 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: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

251 
Kalvoda, Alois (1875-1934)
Vesnické chalupy
(Village cottages)
olej na kartonu, 47x66 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl absolventem praÏské AVU
u profesora J. Maﬁáka, pﬁedstavitel krajináﬁské ‰koly
tak zvan˘ch MaﬁákovcÛ, znaleck˘ posudek,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2321 EUR)
odhad: 70 000 aÏ 80 000 CZK

247
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259 
Anonym
Pohled na Hradãany s Karlov˘m mostem
(A view of Hradãany with the Charles’ Bridge
in Prague)
olej na plátnû, 63x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
260 
Bíl˘, Milo‰ (1905Mûsteãko v podveãer
(A small town in the evening)
olej na plátnû, 35x26 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1946, autor - absolvent praÏské
AVU u profesora Nejedlého, studoval také v PaﬁíÏi
u profesora Kupky, vystavuje v PaﬁíÏi,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

253
252 
Smetana, Arno‰t (1902Zahrady pod PraÏsk˘m hradem
(Gardens under the Prague Castle)
olej na plátnû, 48x68 cm, rámováno, signováno
vlevo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
253 
Zápeca, Karel (1893Jezero v Tatrách
(The lake in the High Tatras in Slovakia)
olej na plátnû, 47x65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor maloval mimo jiné i krajinu
v Rusku,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

257 
Kozák, Václav (1889Lokomotiva na nádraÏí
(A locomotive at a railway station)
olej na pﬁekliÏce, 39x48cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malíﬁství nejen v Praze, ale
i v Mnichovû a ve Vídni,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

262 
Snop, J.
Záti‰í s pstruhy na míse
(A still life with trouts on a dish)
olej na plátnû, 59x90 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1976,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

258
Bene‰, Karel (1891Luãní kvûtiny ve váze
(Flowers from a meadow in a vase)
pastel na papíﬁe, 49x40 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1953,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

254 
Tondl, Karel (1893Îeny a dûti u ﬁeky
(Women and children by a river)
tempera na papíﬁe, 11x17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1943,
velmi znám˘ malíﬁ, grafik a teoretik umûní studoval
na AVU v Praze u profesorÛ Preislera a ·vabinského
i v PaﬁíÏi,
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
255 
Anonym
Milenci v parku
(A couple in a park)
tempera na kartonu, 65x48 cm, rámováno pod
sklem, kvalitní malba,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 4800 CZK

261
Anonym
Kytice jiﬁin ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na plátnû, 65x54 cm, rámováno, signováno
vlevo dole neãitelnû, âechy, 1. polovina 20.století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

262
263 
Luke‰, Jaroslav (1910Portrét b˘valého prezidenta Antonína
Zápotockého
(A portrait of the expresident Antonín Zápotock˘)
olej na plátnû, 90x68 cm, signováno vpravo dole,
datováno 1954, autor vystudoval V·UP v Praze,
krajináﬁ i figuralista, zab˘val se reklamní grafikou,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

259

256 
Reiter, Gustav
Lesní cesta s bﬁízami
(A path in a forest with birches)
olej na kartonu, 53x61 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

256

264 
Ekart (Eckhardt), Augustin Josef (1879Pole se snopy
(A field with sheaves)
pastel na kartonu, 47x57 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na akademii
ve Vídni a u Antonína Slavíãka, znám˘ malíﬁ,
nachází se i ve státních sbírkách,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
265 
Thurman
Mnich pod skalami s ﬁímsk˘mi zﬁíceninami
(A monk under rocks with Roman ruins)
olej na malíﬁském kartonu, 37x30 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, obraz ve stylu romantismu
19. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14.000 CZK
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266 
Anonym
Alpská krajina
(An Alpes’ landscape)
olej na kartonu, 54x46 cm, rámováno, stﬁední
Evropa, poãátek 20. století, malováno v duchu
romantismu 19. století,
vyvolávací cena: 5500 CZK
(196 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

268
Nauman, Arno (1887Chalupa na vysoãinû
(A cottage in highlands)
olej na dﬁevû, 18x28 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor vystudoval praÏskou AVU
u profesorÛ Bukovace, Îení‰ka a ·vabinského,
vûnuje se pﬁedev‰ím grafice, znám˘ a sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK
269 
Petrovsk˘ - Bﬁezovsk˘, Martin (1918Orba s kravami
(A ploughing with cows)
olej na kartonu, 57x80 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, moravsk˘ malíﬁ, jméno Petrovsk˘ podle
rodi‰tû Petrova,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5200 aÏ 6500 CZK

273 
Hofbauer, Antonín (1858-1925)
Alpská krajina s vodním ml˘nem
a dvûma vesniãany
(An Alpes’ landscape with a water mill
and two farmers)
olej na plátnû, 54x67 cm, signováno vlevo dole,
rámováno v umûleckém rámu, autor byl Ïákem
praÏské akademie, dílo mimoﬁádné kvality malované
v duchu romantismu, není v˘vozní povolení,
znaleck˘ posudek,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2321 EUR)
odhad: 70 000 aÏ 85 000 CZK
274 
Müller, Matûj (1882Horské chalupy v zimû
(A moutains’ cottages in winter)
kva‰ na papíﬁe, 10x13 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, autor byl faráﬁem v Novém Mûstû na
Moravû, maloval motivy âeskomoravské vysoãiny,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

266
267 
·indler, Vladimír (1891Dva obrázky s chalupami na vysoãinû
(A pair of pictures with cottages in highlands)
olej na kartonu, 30x34 cm, rámováno, signováno
vpravo a vlevo dole,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

269
270
Max, Franti‰ek (1895Vesnice s kostelíkem
(A village with a church)
tempera na papíﬁe, 61x41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem Oldﬁicha
BlaÏíãka, k malbû pouÏíval kromû ‰tûtce i ‰pachtli,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
271
·tembera, Josef (1890Îeny a dítû v krojích na vsi
(Women and a child in national costumes
in a village)
olej na plátnû, 68x54 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1919, autor studoval na
praÏské AVU a V·UP, malíﬁ i grafik,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

267

263

272 
Thiele, Franti‰ek (1868Îeny a dûti na bﬁehu moﬁe
(Women and children on a seashore)
olej na plátnû, 89x59 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, autor studoval na
akademii ve Vídni, malíﬁ monumentálních pláten,
cestoval do ¤ecka, Francie, Tunisu, pozdûji
profesorem na AVU v Praze, nûkterá jeho
monumentální díla v galerii moderního umûní ve
Vídni, autor znám˘ i v zahraniãí, dílo mimoﬁádné
kvality, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

274
275 
Gantner, Hanu‰ (1852-1914)
Pradleny u ﬁeky
(Women washing laundry by a river)
olej na plátnû, 26x37 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, autor studoval na
akademii ve Vídni a Mnichovû, Ïák profesora
Zügela, rakousk˘ malíﬁ Ïijící v Jindﬁichovû Hradci,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
276 
Toman, Franti‰ek (1886Chalupa na kraji lesa
(A cottage on a wedge of a wood)
olej na plátnû, 49x59 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK
277 
Michl, K.
Jeleni v lese
(Deers in a forest)
olej na plátnû, 73x96 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy, pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK
278 
Harlas, Franti‰ek X. (1865Lesní cesta
(A path in a forest)
akvarel na papíﬁe, 36x30 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1940, autor absolvent praÏské V·UP, malíﬁ krajináﬁ obdivovatel
A. Piepenhagena, znalec umûní a ﬁeditel mûstského
muzea v Praze,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
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279
Anonym
Vesnick˘ hudebník z jihov˘chodní Evropy
(A country musician from south-east Europe)
olej na kartonu, 41x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1942,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
280
·táfl, Otakar (1884Pleso v Tatrách
(A small lake in Tatras mountains in Slovakia)
akvarel, 49x59 cm, rámováno pod sklem, signováno
vlevo dole, popis: NiÏné Wahlenbergovo pleso, autor
studoval u profesorÛ Kavána a Pirnera, malíﬁ
krajináﬁ, vytváﬁí vynikající akvarely,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 13 000 CZK
281 
Chramosta, Cyril (1908Bruslaﬁi
(Skaters on a pond)
kva‰ na papíﬁe, 12x19 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, datováno 1940, vzadu vûnování, autor
- znám˘ malíﬁ a grafik, zobrazoval pﬁedev‰ím
malebnou krajinu JiÏních âech,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
282
Jizersk˘, Karel Walter (1892VÛz s kravami na cestû
(A car with cows on a road)
olej na kartonu, 49x69 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem profesorÛ
Kavána a Pirnera, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
283 
Brunner, Vratislav H. (1886-1928)
Rameno ﬁeky Vltavy v Praze - âertovka
(A branch of the river Vltava in Prague âertovka)
olej na kartonu, 49x68 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1924, autor
vystudoval AVU u profesorÛ Bukovace a Pirnera,
krátce rektorem V·UP, vynikající malíﬁ a grafik,
praÏsk˘ patriot, rád maluje praÏské motivy,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
284
Sembdner, Franti‰ek (1910Chalupy na ·umavû
(Cottages in the ·umava mountains)
olej na kartonu, 34x49 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor absolvoval AVU u profesora
Nejedlého, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
285 
Nemastil, Zdenûk (1879-1942)
Stromy u potoka
(Trees along a stream)
olej na kartonu, 33x48 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, malíﬁ krajináﬁ Ïák J. ·etelíka,
maluje ãasto motivy Po‰umaví,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
286 
Anonym
¤ímsk˘ svátek boha Bakcha
(The Roman holiday of the God Bakchus)
olej na plátnû, 42x109 cm, rámováno, âechy,
2. polovina 19.století, obraz zﬁejmû pÛvodnû
souãástí interiéru divadla,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10.000 CZK

299
287
Îateck˘, J.
Louka v lese s leÏícím stromem
(A meadow in a forest with a laying tree)
olej na plátnû, 49x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 2. polovina 19. století, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4200 CZK
288 
Svoboda, Josef (1879PÛl akt ãerno‰ské dívky
(A half nude black female)
olej na plátnû, 78x64 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Ïák praÏské V·UP a AVU, autor hodnû
cestoval, mnoho let strávil v AlÏírsku a ve Francii,
malíﬁ krajináﬁ, ménû i figuralista, jeho oblíben˘m
námûtem bylo moﬁe, v dobû I. republiky patﬁil mezi
módní autory,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (964 EUR)
odhad: 40 0000 aÏ 50 000 CZK
289
Anonym
Zimní krajina na vysoãinû s chalupou a ﬁíãkou
(A winter landscape in a highlands with a cottage
and a small river)
olej na kartonu, 20x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1927,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
290 
Jensen, Max (1887Plachetnice na moﬁi pﬁed bouﬁí
(A sailboat on a sea before a storm)
olej na plátnû, 68x105 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, znám˘ dánsk˘ malíﬁ, kter˘ se objevuje na
zahraniãních aukcích,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK
291
Anonym
Moﬁe s kameny
(A sea with stones)
olej na malíﬁském kartonu, 18x26 cm, rámováno,
obraz z pozÛstalosti malíﬁe Hanu‰e
Hackenschmieda, Ïáka J. Maﬁáka,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

292 
Seidl ( -1942)
Stíny v lese
(Shadows in a forest)
olej na kartonu, 48x63 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, popis: „Rychnov“, autor maloval motivy
Orlick˘ch hor,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
293
Bernhardt, Rudolf (1895¤íãka s hradem Trosky
(A small river with the castle Trosky)
olej na plátnû, 76x112 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor - malíﬁ krajináﬁ pÛsobící
v âechách a v Polsku,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 18 000 CZK
294 
Anonym
Mlad˘ muÏ s koÀmi
(A young man with horses)
olej na plátnû, 55x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, styl malby a námût napovídá
na okruh malíﬁe Vacátka,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12.000 aÏ 14.000 CZK
295
JavÛrek, Karel (1815-1909)
Portrét mladé dámy
(A portrait of a young lady)
olej na plátnû, 39x29 cm, rámováno, signováno,
vzadu popis „Rubens (kopie)“, autor byl vynikajícím
kopistou, studoval ve Vídni, v Praze a PaﬁíÏi, st˘kal
se s Josefem Mánesem, maloval zejména historické
a oltáﬁní obrazy, jeho díla zastoupena v NG v Praze,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
296 
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878Vodní hladina se skalami
(A water surface with rocks)
olej na plátnû, 54x63 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1912, autor byl módním
malíﬁem 20.-30.let 20.století, proslavil se pﬁedev‰ím
díky malbám moﬁe, pravidelnû cestoval do Dalmácie
a Itálie,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK
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297
Anonym
Alegorie léta
(The alegory of summer)
olej na plátnû, 72x125 cm, rámováno v umûleckém
rámu, âechy, 2.polovina 19. století, kopie podle
Rubense,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 56 000 aÏ 70 000 CZK
298 
Sucharda, Vojta (1884Záti‰i s houbami
(A still life with mushrooms)
olej na kartonu, 32x47 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, syn sochaﬁe Antonína
Suchardy, autor absolvoval V·UP v Praze, pÛsobil
pﬁedev‰ím jako ﬁezbáﬁ a sochaﬁ, zab˘val se
loutkáﬁstvím, mezi jeho díla patﬁí nové figury
apo‰tolÛ v praÏském orloji, maluje scény
k loutkovému divadlu „¤í‰e loutek“,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
299 
Pﬁíhoda, Václav (1888-1941)
Chaloupka v horách
(A small cottage in mountains)
olej na kartonu, 38x48 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor hodnû cestoval, ãasté námûty
z Orientu,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
300
Kautzk˘
Tetﬁev na stromû
(A bird on a tree)
pastel na papíﬁe, 66x41 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1923,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
301
Barto‰, Václav
Dívka s ko‰íkem na moﬁské pláÏi
(A female with a basket on a beach)
olej na plátnû, 55x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1926, autor studoval na AVU
v Praze, pozdûji profesorem na státní prÛmyslové
‰kole,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

305 
Diblík, Franti‰ek X. (1887Portrét star‰ího muÏe (A portrait of an older man)
olej na plátnû, 58x45 cm, rámováno v umûleckém
rámu pod sklem, signováno vpravo dole, autor byl
absolventem praÏské AVU u profesora Schwaigra,
ãasto maloval portréty,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

309 
Maran, S.G. (1886Dvû postavy v lese
(Two human figures in a wood)
olej na plátnû, 70x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl malíﬁ krajináﬁ a grafik, rád
maloval praÏská zákoutí,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

306 
Jaro‰, Bohumil (1856-1924)
Skalnaté ﬁíãní údolí
(A rocky valley of a river)
tempera na papíﬁe, 20x28 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor pocházel ze staré
malíﬁské rodiny, soukromû Ïák profesora J. Maﬁáka,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

310 
Rolín, Viktor (1887-1942)
Jezdec na koni a dva vesniãané u rybníka
(A horse rider and two farmers by a pond)
olej na dﬁevû, 56x62 cm, signováno vpravo dole,
autor studoval malíﬁství v Petrohradû a v Mnichovû,
malíﬁ krajináﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
311 
Anonym
Svûtice s kvûtinami Ïehnající chlapci
(A saint female with flowers blessing a boy)
olej na plátnû, 34x28 cm, po‰kozeno, vzadu
datováno 1820, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

307 
Jaro‰, Bohumil (1856-1924)
Smrkové lesy na vysoãinû
(Forests in highlands)
tempera na papíﬁe, 45x57 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor pocházel ze staré
malíﬁské rodiny, soukromû Ïák profesora J. Maﬁáka,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 0000 aÏ 15 000 CZK

312
JavÛrek, Karel (1815-1909)
·lechtic a mnich
(A nobleman and a monk)
akvarel na papíﬁe, 28x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor studoval
na akademii v Praze u profesorÛ Tkadlíka a Rubena,
pozdûji Ïákem Coutura v PaﬁíÏi, proslavil se jako
malíﬁ historick˘ch v˘jevÛ, v minulosti slavn˘
a sbûratelsky zajímav˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

308
Bubeníãek, Jindﬁich (1856-1935)
Chalupy na vysoãinû s kvetoucí loukou
(Cottages in highlands with meadow in blossom)
akvarel na papíﬁe, 35x43 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1926, 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: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

302 
Wertcheimer, E.
Sedící dívka s kachnami
(A sitting farmer girl with ducks)
olej na plátnû, 72x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Nûmecko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
303 
Schön, Franti‰ek (1882Orientální trÏi‰tû
(An oriental market)
olej na kartonu, 32x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství ve Vídni,
cestoval po Orientu,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
304 
Krasick˘, Marcel (1898Kvûtináﬁka
(A female selling flowers)
olej na plátnû, 64x66 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor podnikl studijní cesty do Nûmecka
a Itálie, zab˘val se Ïánrov˘mi v˘jevy,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 24 000 CZK

310
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313 
Schietzold, Robert
Alpská krajina s jezerem
(A landscape in Alpes with a lake)
olej na kartonu, 26x43 cm, rámováno v novém
rámu, rakousk˘ autor, pﬁelom 19. a 20, století,
restaurováno,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
314 
Svoboda, Josef (1879Lesní potok
(A stream in a forest)
olej na plátnû, 88x85 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, Ïák praÏské V·UP
a AVU, autor hodnû cestoval, mnoho let strávil
v AlÏírsku a ve Francii, malíﬁ krajináﬁ ménû
i figuralista, jeho oblíben˘m námûtem bylo moﬁe,
v dobû I. republiky patﬁil mezi módní autory,
vyvolávací cena: 50 000 CZK (1786 EUR)
odhad: 60 0000 aÏ 80 000 CZK
315 
Anonym
Dvû chalupy s dvorkem a kvûtinami
(Two cottages with a yard and flowers)
olej na plátnû, 48x68 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, pravdûpodobnû Lajtis, maìarsk˘ autor,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 9900 CZK (353 EUR)
odhad: 11 .000 aÏ 14 000 CZK

327

316 
Muttich, Kamil Vladislav (1873-1924)
Bahnitá lesní cesta s chalupou
(A muddy road in a forest with a cottage)
pastel na papíﬁe, 33x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor vystudoval AVU
u profesora Pirnera, oblíbil si malbu pastely, maluje
pﬁedev‰ím krajiny, jeho reprodukce se v minulosti
objevovaly na pohlednicích,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

317 
Anonym
Tanãící vesnické dûti
(Dancing farmers’ children)
olej na plátnû, 23x50 cm, rámováno, vlevo dole
znaãeno signaturou H.W., âechy 2. polovina
19. století, oblíben˘ Ïánrov˘ v˘jev,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

319 
Kameníãek, Petr (1922Plachetnice u malého mûsta
(Sail boats near a small town)
olej na kartonu, 48x67 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem praÏské AVU
u profesora Nejedlého,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

318 
Karas, Karel (1892Moﬁe se skalami
(A sea with rocks)
olej na kartonu, 28x44 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor vystudoval V·UP, vûnoval se
krajináﬁství,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

320 
Anonym
Vesnická dívka s kohoutem
(A farmer’s girl with a cock)
olej na plátnû, 56x51 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, Francie 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
321 
Edel, Jindﬁich
Chalupy u cesty
(Cottages by a road)
olej na plátnû, 63x90 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
322 
Procházka, Josef (1909Zimní 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: 3800 CZK (136 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

321

323 
Îení‰ek, Josef (1855-1944)
Dívka v letních ‰atech
(A female in a summer dress)
olej na malíﬁském kartonu, 38x26 cm, rámováno,
signováno vlevo nahoﬁe, autor proslul jako vynikající
portrétista, maloval zejména dívãí portréty a Ïánrové
v˘jevy, publikoval v dobov˘ch ãasopisech, Ïil ve
stínu svého souãasníka slavnûj‰ího Franti‰ka
Îení‰ka,
vyvolávací cena: 45 000 CZK(1607 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK
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324 
Anonym
Les v zimû
(A forest in winter)
olej na kartonu, 55x55 cm, rámováno, signováno
vpravo dole pravdûpodobnû Líbal,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

327 
Janeãek, Ota (1919LeÏící nahá dívka
(A laying nude female)
kresba tu‰í kombinovaná s pastelem na ruãním
papíﬁe, 31x40 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1982,
autor byl v˘znamn˘m ãesk˘m ilustrátorem,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
328 
Jansa, Václav (1859-1913)
Kampa s pohledem na PraÏsk˘ hrad
(The island Kampa with a view of the Prague
castle)
olej na kartonu, 70x90 cm, rámováno pod sklem
v ozdobném rámu, signováno vlevo dole, autor
studoval malíﬁství v Praze a ve Vídni, spolupracoval
s Maroldem na „Panoramatu bitvy u Lipan“, ãasto
maloval Prahu, jeho popisné obrazy vypovídají
o vzhledu tehdej‰í Prahy,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (964 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 40 000 CZK

324

329
Birckenauer, E.
Tetﬁev na vûtvi se sklonûnou hlavou
(Capercailzie on a tree branch with his head down)
olej na kartonu, 48x28 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1910,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
330 
Birckenauer, E.
Tetﬁev na vûtvi se zvednutou hlavou
(Capercailzie on a tree branch with his head up)
olej na kartonu, 48x28 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1910,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
331 
Anonym
Záti‰í s ptáky
(A still life with birds)
olej na plátnû, 54x79 cm, rámováno v dekorativním
rámu, lovecké téma, âechy pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
332 
Há‰a, Jaroslav (1890Park s rybníãkem a bﬁízami
(A park with a pond and birches)
olej na kartonu, 33x50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1951, Ïák praÏské AVU
u profesorÛ Bukovace a Nechleby, v‰estrann˘ autor,
maluje krajiny, portréty i oltáﬁní obrazy,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

325 
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878Moﬁsk˘ záliv
(A sea bay)
olej na plátnû, 120x100 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor byl módním
malíﬁem 20.-30.let 20.století, proslavil se pﬁedev‰ím
díky malbám moﬁe v Dalmácii, obraz mimoﬁádn˘
svojí velikostí i provedením,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1714 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

333 
Opl, Jaroslav (1900Záti‰í s ovocem
(A still life with fruits)
olej na kartonu, 44x74 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem F. Engelmüllera,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

326 
Janeãek, Ota (1919Poloakt dívky
(A half nude female)
kresba tu‰í kombinovaná s pastelem na ruãním
papíﬁe, 29x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor byl
v˘znamn˘m ãesk˘m ilustrátorem,
vyvolávací cena: 5000 CZK (178 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

330

333

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
334 
Nah˘ bÛh Apollón
(The nude god Apollon)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, galvanoplastika
(keramika pokovená mûdí), zhotoveno podle
antického originálu, v˘‰ka 66 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad:11 000 aÏ 14 000 CZK

335 
Stojící nahá dívka
(A standing young female)
Francie, 20.-30. léta 20.století, patinovan˘ bronz
na kamenném hnûdo bílém podstavci, v bronzu
nápis „Reveil“ (probuzení), celková v˘‰ka 40 cm,
vyvolávací cena 13 500 CZK (482 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

334

335
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336 
Îenské tûlo
(A female body)
âechy, 2. polovina 20.století, sochaﬁská sádra na
dﬁevûném podstavci, signováno Jaroslav Horejc
narozen˘ roku 1886, osobit˘ styl v duchu art deco,
celková v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

336
337 
Keramická bysta mladé dámy
(A ceramic bust of a young lady)
Francie, 2. polovina 19. století, bronzová patina,
signováno vzadu ve hmotû H. Heusers, v˘‰ka 46 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

339 
Stojící dívka
(A standing female)
âechy, kolem roku 1921,secesní styl, patinované
stﬁíbro na kamenném hnûdozeleném podstavci,
znaãeno vzadu na ‰títku, Franti‰ek Kulhánek, nar.
1879, Ïák profesora Suchardy na V·UP v Praze,
profesor ‰perkaﬁské ‰koly v Turnovû, Ag 800/1000,
váha s podstavcem 1478 g, celková v˘‰ka 24 cm
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 21 000 aÏ 27 000 CZK

341 
Malé souso‰í dûlníkÛ
(A small group of statues of workmen)
Rakousko, VídeÀ, 20.-30.léta 20.století, vyrobeno ve
stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, bronzoví dûlníci
pokládající kabel na bakelitovém podstavci,
signováno KDAC Wien, délka 17,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
342 
Polonahá amazonka s lukem a ‰ípy
(A half nude Amazon with a bow and arrows)
Francie, 2. polovina 19. století, patinovaná cínová
kompozice, signováno na podstavci M. Leblanc,
20.-30.léta 20.století, styl art deco, v˘‰ka 76 cm,
mimoﬁádná velikost i provedení,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 32 000 CZK

339
340
Medaile k úmrtí sochaﬁe Jaroslava Horejce
(A medaile for aniversary of death the sculptor
Jaroslav Horejc)
âechy, datováno 1983, bronzová plaketa v etuji, na
líci portrét sochaﬁe, na rubu loutnistka podle jeho
návrhu a Ïivotní data 1886-1983, prÛmûr 6 cm,
vyvolávací cena: 120 CZK (4 EUR)
odhad: 160 aÏ 200 CZK

342
343 
âertovská kapela
(A devils’ band)
Rakousko, VídeÀ, 1.tﬁetina 20.století, vyrobeno ve
stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, malováno za studena,
celkem 6 postav, v˘‰ka od 7 do 9 cm, vídeÀské
bronzy patﬁí mezi sbírané a oblíbené plastiky,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 24 000 CZK

337
338 
Legendární král Bruncvík se lvem
(The legendary king Bruncvík with his lion)
âechy, 20.-30. léta 20. století, bronz na hnûdém
mramorovém podstavci, signováno v bronzu Franta
An˘Ï (1876-1934), absolvent V·UP v Praze, kromû
vlastní návrháﬁské ãinnosti provozuje i umûleckou
slévárnu, zhotovuje plastiky pﬁedních ãesk˘ch
sochaﬁÛ Suchardy, Myslbeka, Maﬁatky….
celková v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 24 000 CZK

344 
Busta dámy v klobouku
(A bust of a lady in a hat)
Francie, 1. tﬁetina 20.století, bronz na mramorovém
podstavci, signováno v bronzu Bossert, v podstavci
bronzov˘ medailon se znaãkou slévárny, celková
v˘‰ka 27 cm, kvalitní provedení,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (678 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 29 000 CZK
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VALENT_05_CB_01-16_25-44

3/23/06

2:32 PM

Stránka 39

39

348 
Taneãnice
(A female dancer)
âechy, 1. tﬁetina 20.století, sochaﬁská sádra,
signováno Josef Maﬁatka (1874-1937), autor byl
vynikající sochaﬁ, Ïák profesora Myslbeka,
v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
349
Malá so‰ka dívky na saních
(A small figure of a girl on a sledge)
Rakousko, VídeÀ, poãátek 20. století, bronz
patinovan˘ za studena ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ,
peãetítko, v˘‰ka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

341
345 
Busta ãernocha
(A bust of a a black man)
pravdûpodobnû Francie, 20. aÏ 30. léta 20.století,
patinovaná sochaﬁská sádra, dekorativní pﬁedmût
urãen˘ k reklamû, v˘‰ka 73 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

346 
Tanãící ãerno‰ka
(A dancing black female)
Rakousko, VídeÀ, polovina 20. století, vyrobeno
ve stylu Hangenauera, patinovan˘ bronz, znaãeno
na podstavci, Made in Austria, RR, v˘‰ka 12,5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
347 
Îena krmící dítû
(A woman feeding a child)
âechy, 1. tﬁetina 20.století, sochaﬁská sádra,
signováno Josef Maﬁatka (1874-1937), autor byl
vynikající sochaﬁ, Ïák profesora Myslbeka,
v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

346
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Předaukční výstava dražených předmětů proběhne ve dnech 1. 4. - 7. 4. 2006
v době od 10 do 18 hodin v Alma - antiques, Valentinská 7, Praha 1
Bližší informace:
+420 222 327 625, +420 224 813 991, +420 603 546 275, +420 723 887 749
www.valentinum.cz
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