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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
18. - 25. 11. 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
18 - 25th November 2006 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v nedûli 26. 11. 2006 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 26th November at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.
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Parkovat je moÏné v podzemních garáÏích pod nám. Jana Palacha
(vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages under the Jan Palach sq.
(entrance by Rudolfinum).
PoloÏky 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
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PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND FINE CERAMICS)
·PERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, WATCHES, CLOCKS)
DOBROâINNÁ AUCE (CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)
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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 26. 11. 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 18. - 25. 11. 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,
26th November 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 6. 11. 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 18 - 25th November 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, 6th November 2006
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
Kovov˘ tácek na koleãkách
(A metal dish on wheels)
Nûmecko, WMF, 20.-30. léta 20. století, niklovaná
mûì, zdobeno proﬁezávan˘mi ornamenty, urãeno
na odkládání hork˘ch nádob, prÛmûr 27 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

4
Krabice na doutníky
(A box for cigars)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, dﬁevûná
krabice polepená v˘jevy z anglického venkova,
naplnûná pÛvodními doutníky, délka krabice 21 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

8
Zrcadlo v dubovém, zlatû zdobeném rámu
(A mirror in a frame from an oak with a gold
decoration)
âechy, 2. polovina 19. století, rokokov˘ styl,
v˘born˘ stav, 130x95 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 27 000 CZK

1
2
Kovová lampa s hlavou dívky
(A metal lamp with a head of a female)
âechy, 20.-30. léta 20. století, elektrická stolní
lampiãka, noha z kovové kompozice, plasticky
zdobená, atypick˘ sklenûn˘ ‰irm barven˘ ve hmotû
barevn˘mi skvrnami, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4800 CZK

8
4
5
Sloní kel na mosazném ﬁetûzu
(An elephante tusk on a brass chain)
Jihoafrická republika, kolem poloviny 20. století,
hmotnost 5,6 kg, potvrzení Ministerstva Ïivotního
prostﬁedí o legálním dovozu,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1036 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK
6
Hodiny na zeì v dﬁevûné krabici
(A clock on a wall in a wooden box)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, zdobeno
v duchu pseudorenesance, tak zvané pendlovky,
tﬁízávaÏové, ãtvrÈové bití, smaltovan˘ ãíselník
s ﬁímsk˘mi ãíslicemi, mosazná závaÏí a kyvadlo
zdobeny plastick˘m dekorem, celková délka 103 cm,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (607 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

2
3
Stﬁíbrn˘ ováln˘ tác
(A silver oval dish)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, znaãeno
puncovní znaãkou I. republiky, plasticky zdobené
okraje, délka 53 cm, Ag 800/1000,
váha 958 g,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (446 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
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7
Francouzsk˘ dÛstojnick˘ kord
(A France officer sword)
Francie, pﬁelom 19.a 20.století, tﬁetí republika,
mosazn˘ ko‰ s rukojetí bohatû plasticky zdoben˘
symboly republiky, kord v kovové pochvû, celková
délka 106 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
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9
Hedvábn˘ koberec s ováln˘mi medailony
(A silk carpet with oval madallions)
stﬁední Asie, Turkmenistán, 1. polovina 20. století,
medailony uprostﬁed, ohraniãeno bordurou,
hedvábné koberce jsou cenûné pro svojí vysokou
pracnost, v˘born˘ stav, rozmûr 190x120 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
10 
Hedvábn˘ modlitební kobereãek
(A silk small carpet for prayers)
Turecko, 1. tﬁetina 20. století, koberec
s vyobrazením architektonick˘ch prvkÛ - klenby
stojící na sloupech, centrální motiv ohraniãen˘
bordurou, klenba urãuje nasmûrování koberce pﬁi
modlení, tak zvané modláky jsou oblíbené mezi
sbûrateli, rozmûr 92x60 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
11 
Kovov˘ funkcionalistick˘ svícen
(A metal functionalist candlestick)
âechy, 30.-40. léta 20. století, chromovan˘ svícen
s typick˘mi prvky pro tento umûleck˘ styl,
v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
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12
âernobíl˘ gobelínek s vyobrazením dvou dívek
plnících dÏbán
(Black and white tapestry with a motif of two
girls filling a jag)
Belgie, 1. tﬁetina 20. století, tak zvan˘ lyonsk˘
gobelínek, rámováno pod sklem, rozmûr 25x18 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
13 
âernobíl˘ gobelínek s vyobrazením bohynû
Diany na koni lovící divokého kance
(Black and white pestry with a motif of the
godness Diana on a horse hunting a wild pig)
Belgie, 1. tﬁetina 20. století, tak zvan˘ lyonsk˘
gobelínek, rámováno pod sklem, rozmûr 26x18 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

13
14 
Karty s americk˘mi hereãkami
(Playing cards with American actresses)
USA, 50.-60. léta 20. století, kanastové karty
s vyobrazením hereãek a hercÛ v plavkách, rozmûr
karty 4,5x7 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

16 
V˘‰ivka s motivem rajské zahrady
(An embroidery with a motif of a paradise
garden)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, pÛvodní
adjustace, rozmûr 115x140 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

21 
Gobelín s motivem romantické krajiny
(A tapestry with a motif of a romantic landscape)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, ‰íﬁka 153 cm,
délka 205 cm, mimoﬁádná velikost, odbornû
restaurováno,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1035 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 42 000 CZK

17 
Párové pûtiramenné mosazné svícny
(A pair of candlesticks for five candles in a brass)
Francie, konec 19. století, plasticky zdobeno
v barokním stylu, celková v˘‰ka 43 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

22 
Koberec se ãtvercov˘mi medailony s kvûtinov˘m
dekorem
(A carpet with square medallions with a flower
decoration)
Persie (Irán), kolem poloviny 20. století, dekor:
„Zahrady Edenu“, vlna, rozmûr 200x147 cm,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (696 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 28 000 CZK
23 
Korbel s cínov˘m víãkem
(A holb with a tin cover)
Nûmecko, pﬁelom 19. a 20. století, kamenina,
plasticky zdobená motivem mu‰ket˘ra s holbou
a d˘mkou, kvûtinami a ornamenty, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3200 CZK

17
18 
Polyfon s kovov˘mi deskami
(A polyphone with metal plates)
âechy, Praha, bratﬁi Schamalovi, poãátek 20. století,
funkãní stav, 14 desek, kliãka na natahování,
polyfon umístûn v dﬁevûné krabici zdobené intarzií,
pÛdorys 34x32,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

23

14
15 
Kovov˘ stojánek na ubrousky
(A metal stand for napkins)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
stﬁíbﬁená alpaka, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

15

18
19 
Souprava ‰esti mal˘ch stﬁíbrn˘ch lÏiãek v etuji
(A set of six small silver spoons in a box)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století, plasticky
zdobeno ornamenty, mimoﬁádné zpracování,
Ag 800/1000, celková hmotnost 59,8 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
20 
Stﬁíbrná miska zdobená listy a plody
(A silver bowl decorated with leaves and fruits)
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století, plasticky zdobeno,
proﬁezáváno, znaãeno nûmeck˘m puncem,
Ag 800/1000, hmotnost 196 g, prÛmûr 22 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

19

20

5

24 
Mosazn˘ kﬁíÏ s kropenkou na zeleném kameni
(A brass cross with an aspersorium on a green
stone)
Francie, 2. polovina 19. století, zdobeno
pﬁihrádkov˘mi (cloisonné) emaily, technika v˘zdoby
pouÏívaná v oblasti Limoges, kámen - brazilsk˘
onyx, urãeno k zavû‰ení, délka 16 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (136 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

27
Stﬁíbrn˘ ãtvercov˘ tác se sklenûnou vloÏkou
(A silver square dish with a glass inlay)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, plasticky
zdobené okraje, Ag 800/1000, hmotnost 890 g,
rozmûr 34x34 cm,
vyvolávací cena: 14 500 CZK (518 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
28 
Figurální petrolejová lampa
(A figure petroleum lamp)
Francie, konec 19. století, pseudorenesanãní styl,
mosazná noha tvoﬁená sochou boha Merkura
nesoucího pochodeÀ, stínidlo z fialového lisovaného
skla s motivy antick˘ch staveb, celková v˘‰ka 87 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 29 000 CZK
29
Alpakové rybí pﬁíbory pro 12 osob
(An alpacca fish forks and knives for 12 persons)
âeskoslovensko, Sandrik, 20.-30. léta 20. století,
stﬁíbﬁená alpaka, celkem 24 kusÛ, uloÏeno v etuji,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

24
25 
Slonovinová pudﬁenka
(An ivory powder case)
âechy, 20.-30. léta 20. století, slonovina zdobená
stﬁíbrem a ãesk˘mi granáty, uvnitﬁ pudﬁenka
a zrcátko, stﬁíbrn˘ ﬁetízek s granáty, hmotnost
161,3 g, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (446 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 500 CZK

Následující poloÏky ãíslo 33 aÏ 35 jsou
k prohlédnutí bûhem platební pauzy
a budou draÏeny po pﬁestávce pﬁed zapoãetím
druhého kola aukce.
33 
Malovaná lidová skﬁíÀ
(A painted folk wardrobe)
âechy, poãátek 19. století, malováno naivním
kvûtinov˘m dekorem a stylizovan˘mi sloupy
ve tvaru ‰roubovice, zdobeno ﬁezbou, typické pro
nûkteré vesnické oblasti období baroka, pÛvodní
kování, lehce po‰kozeno, v˘‰ka 181 cm,
vyvolávací cena: 36 000 CZK (1286 EUR)
odhad: 50 000 aÏ 60 000 CZK
34 
Malovaná lidová truhla
(A painted folk chest)
âechy, poãátek 19. století, malováno naivním
kvûtinov˘m dekorem, typické pro nûkteré vesnické
oblasti období baroka, pÛvodní kování, truhla
na ãtyﬁech nohách, lehce po‰kozeno, ‰íﬁka 111 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

30 
Stﬁíbrná slánka ve tvaru labutû
(A silver salt bowl in the shape of a swan)
Rakousko, datováno na puncovní znaãce - 1861,
zdobeno rytím, v oãích labutû ãervené kameny,
Ag 812/1000 (13 lotÛ), hmotnost 19 g, v˘‰ka 4 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

34

30

25
26 
Alpakov˘ ledák na lahev vína
(An alpacca ice bowl for a bottle of wine)
Francie, 1. tﬁetina 20. století, plasticky zdobeno
kvûtinov˘m dekorem, masivní ucha na pﬁená‰ení,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

35 
Skládací karetní stolek
(A folding card table)
âechy, Thonet, znaãeno ‰títkem, 1. tﬁetina 20.
století, typ stolku T211, sametová deska, kovov˘
skládací mechanismus, pÛdorys 75x75 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

31 
Cínov˘ kalamáﬁ s jelenem bojujícím se psy
(A inkstand with a deer fighting with dogs)
Nûmeco, Kaiser, 1.tﬁetina 20. století, patinováno,
cínaﬁská znaãka oblíbená mezi sbûrateli, délka
40 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

35

31

26

32
Kovová stolní lopatka se smetáãkem
(A metal small table peel with a brush)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
chromováno, malováno ãerven˘m a ãern˘m
emailem, délka lopatky 20 cm, smetáãku 25 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
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II. SKLO
(GLASS)
36 
Sklenûná, plasticky zdobená mísa s kvûtinov˘m
dekorem
(A glass dish with a plastic decoration of flowers)
Francie, Etling, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
kﬁi‰Èálové sklo barvené ve hmotû bíl˘m opalinem,
tak zvan˘m mûsíãním svitem, umûlecké lisované sklo
vyrobeno ve stylu Lalique, prÛmûr 30,5 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

41 
Zelená irizovaná váza
(A green irisated vase)
âechy, pravdûpodobnû Králik Lenora, poãátek
20. století, secesní styl sklárny Loetz, zdobeno
prolamováním, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

37 
Váza s plastick˘m dekorem kvûtin
(A vase with a plastic decoration of flowers)
severní âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
bledû zelené lisované sklo, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

45 
Talíﬁ z brou‰eného skla se stﬁíbrnou obrubou
(A plate from cut glass with a silver frame)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, kﬁi‰Èálové brou‰ené
sklo, prÛmûr 23 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1400 CZK
46 
Brou‰ená váziãka ze zeleno modrého skla
(A cut small vase from a green-blue glass)
âechy, Moser, polovina 20. století, tak zvané
akvamarínové sklo, fasetovû brou‰eno, znaãeno
na dnû, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
47 
Kﬁi‰Èálová váza malovaná ãernou a zlatou
(A crystal vase painted with black and gold)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, kﬁi‰Èálové sklo malované kvûtinov˘m
dekorem, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

41

37
38 
Brou‰ená váza z kouﬁového skla
(A cut vase from a smoke glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
brou‰eno fasetov˘m brusem, znaãeno na dnû,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK
39 
Kﬁi‰Èálové tûÏítko s bublinou ve tvaru jablka
(A crystal paper weight with a bubble in the
shape of an apple)
âechy, 60.-70. léta 20.století, designové sklo,
v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

39

51

40 
Brou‰ená váziãka z fialovo modrého skla
(A cut small vase from violet and blue glass)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl Moser, brou‰eno
fasetov˘m brusem, tak zvané alexandritové sklo
mûnící barvu podle osvûtlení z fialovo ãervené
do modro zelené, v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1500 aÏ 1800 CZK

42 
Mísa z kamejového skla zdobená rostlinn˘m
dekorem
(A bowl from a cameo glass decorated with leaves
and flowers)
Francie, Emille Gallé, poãátek 20. století, vrstvené
sklo, leptáno, brou‰eno, signováno v dekoru,
zdobeno listy a bíl˘mi kvûty, pÛvodnû stínidlo
ke stolní lampû, prÛmûr 26 cm, Gallé byl legendou
umûleckého skláﬁství,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
43 
Mistiãka ze skla s bublinami
(A small bowl from glass with bubbles)
âechy, kolem poloviny 20. století, sklo ãeﬁené
sodou, plasticky tvarováno do lalokÛ, design
Ludvika Smrãková, prÛmûr 10 cm,
vyvolávací cena: 450 CZK (16 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

47
48 
Váziãka plasticky zdobená jehlany a kvûtinov˘m
dekorem
(A small vase with a plastic decoration of
pyramids and flowers)
Francie, René Lalique, dekor „Rampillon“ z roku
1927, styl art deco, kﬁi‰Èálové sklo s modro bílou
opalizací, tak zvan˘ „mûsíãní svit,“ znaãeno, Lalique
patﬁí mezi svûtovû nejuznávanûj‰í v˘robce
umûleckého skla, v˘‰ka 12,8 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

43
44 
Miska z malachitového skla s víãkem plasticky
zdoben˘m Ïenskou hlavou
(A bowl from malachite glass with cover
decorated by a plastic decoration of a lady’s head)
âechy, Jablonec nad Nisou, Schlewogt, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, umûlecké lisované sklo
v barvû malachitu, prÛmûr 15 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
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49 
Sklenûn˘ svícen plasticky zdoben˘ dekorem
vinné révy
(A glass candle stick for three candles with a
plastic decoration of grapes)
Francie, René Lalique, 20.-30. léta 20. století, styl
art deco, kﬁi‰Èálové sklo s modro bílou opalizací,
tak zvan˘ „mûsíãní svit,“ znaãeno na podstavci,
v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
50 
Brou‰ená karafa se 6 sklenicemi ze svûtle
hnûdého skla
(A cut decanter with 6 glasses from a pale brown
glass)
âechy, 20-30. léta 20.století, styl art deco, barva
skloviny - topaz, fasetovû brou‰eno, mírnû
po‰kozeno, v˘‰ka karafy 27 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2300 aÏ 2800 CZK

53
Brou‰ená karafa se 6 sklenicemi z citrínového skla
(A cut decanter with 6 glasses from citrin glass)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 20.-30. léta
20. století, zdobeno fasetov˘m brusem a abstraktním
dekorem, v˘‰ka karafy 22 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
54 
Brou‰ená váza z tmavû modrého skla
(A cut vase from dark blue glass)
âechy, Moser, 20.-30. léta 20. století, fasetovû
brou‰ené sklo, znaãeno na dnû, v˘‰ka 25,5 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

57 
Ryba z kﬁi‰Èálového skla
(A fish from a crystal glass)
âechy, pravdûpodobnû Jablonec nad Nisou,
Schlewogt, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
umûlecké lisované sklo, na povrchu leptáno,
znaãeno: „Tchecoslovaquie,“ v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1900 aÏ 2200 CZK

55 
Mísa s pokliãkou a 12 sklenic z kouﬁového skla
(A bowl with a cover and 12 glasses from a
smoke glass)
âechy, 20.-30. léta 20.století, souprava celkem
13 kusÛ dutého skla a sklenûné nabûraãky, souprava
urãená na bouli, celková v˘‰ka teriny 35 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

57
58
·est sklenic na ‰ampaÀské
(Six glasses for a champagne wine)
âechy, 20.-30. léta 20.století, styl art deco,
kﬁi‰Èálové sko zdobené rytím, v˘‰ka sklenice 15 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2000 CZK

50
51 
Váziãka z kﬁi‰Èálového a modrého skla s velk˘mi
bublinami
(A small vase from crystal and blue glass with big
bubbles)
âechy, Harrachov, 2. polovina 20. století, moderní
benátsk˘ styl, umûlecké sklo, uvnitﬁ hmoty
pravidelná síÈ bublin s kovovû leskl˘mi inkluzemi,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
52 
Brou‰ená váza z modro rÛÏového skla
(A cut vase from blue rose glass)
âechy, Moser, 1923-1933, znaãeno znaãkou dvou
„W,“ návrh Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann,
sbûratelsky zajímavá váza, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

55
56 
Brou‰ená váza na noze z tmavû modrého skla s
oroplastikou
(A cut vase on a leg from dark blue glass with
oroplastic)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
stylizovan˘ tvar poháru, oroplastika s v˘jevy
amazonek, mimoﬁádná velkost, v˘‰ka 30 cm, Moser
je v souãasnosti nejv˘znamnûj‰í ãeskou umûleckou
sklárnou, mezi sbûratelsky nejzajímavûj‰í patﬁí právû
modely s oroplatikou,
vyvolávací cena: 26 500 CZK (946 EUR)
odhad: 34 000 aÏ 40 000 CZK

59 
Váziãka s leknínem
(A small vase with a water-lily)
âechy, Lenora, Králik, konec 19. století, váza
tvoﬁena dvûmi men‰ími spojen˘mi váziãkami,
na podstavci kvût leknínu, kﬁi‰Èálové sklo, kvûtina
mléãnû rÛÏové a zelené sklo, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
60 
Safírovû modrá brou‰ená váza s oroplastikou
(A sapphire blue vase with an oroplastic)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
fasetovû brou‰eno, oroplastika s v˘jevy amazonek,
v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
61 
Kﬁi‰Èálová a Ïlutá váza s hlubokou ﬁezbou kvûtin
(Crystal and a yellow vase with a deep engraving
of flowers)
âechy, Karlovy Vary, Moser, kolem poloviny
20. století, vytvoﬁeno ve stylu secesních váz Moseru,
sklo barvené ve hmotû, pozvoln˘ pﬁechod od kﬁi‰Èálu
k medovû Ïluté, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 15 500 CZK (554 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 24 000 CZK
62 
Váza z kamejového skla s motivem listÛ
(A vase from a cameo glass with a motif of leaves)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, vrstvené
sklo, leptáno, brou‰eno, znaãeno Hero, export pro
USA, kde existovala slavná stejnojmenná sklárna,
v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

52

56
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63 
Dvû rÛÏové váziãky s malbou dítûte, ptáka a
kvûtiny
(Two small rose vases with a painting of a child,
a bird and a flower)
âechy, 2. polovina 19. století, mléãné sklo vrstvené
rÛÏov˘m sklem, malba emaily, párové zrcadlovû
obrácené váziãky, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

63
64
Brou‰ená váza z kﬁi‰Èálového skla
(A cut vase from a crystal glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, polovina 20. století,
brou‰eno fasetov˘m brusem, znaãeno, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
65 
Brou‰ená váziãka z alexadritového skla
(A small cut vase from an alexandrite glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, kolem poloviny
20. století, fasetovû brou‰eno, sklovina mûnící barvu
z modro zelené na fialovo ãervenou podle zpÛsobu
osvûtlení, znaãeno, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

65

46

66
Kﬁi‰Èálov˘ popelník zdoben˘ oroplastikou
(A crystal ashtray decorated with an oroplastic)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno ve stylu
Moseru, fasetovû brou‰ené sklo, oroplastika s v˘jevy
amazonek, prÛmûr 16 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (103 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

71 
RÛÏová váza s malbou papou‰ka
(A rose vase with a painting of a parrot)
âechy, 2. polovina 19. století, mléãné sklo, rÛÏovû
vrstvené, zdobené emailovou malbou papou‰ka
na vûtvi, v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (96 EUR)
odhad:. 4000 aÏ 5000 CZK

67
Kﬁi‰Èálová váza se Ïlutou lazurou a rytinou kvûtin
(A crystal vase with a yellow overlay and an
engraving of flowers)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 20.-30. léta
20. století, fasetovû brou‰ené sklo, rytina kvûtin
v duchu art deco, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
68 
âervená miska na noze s malbou ptákÛ
(A red bowl on a leg with a painting of birds)
âechy, 2. polovina 19. století, rubínové sklo, miska
s laloãnatû brou‰en˘mi okraji, malováno kvûtinov˘mi
ornamenty a ptáky, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
69 
Kﬁi‰Èálová malá ãí‰e s ãervenou lazurou
(A crystal small glass with a red overlay)
âechy, polovina 19. století, biedermeierovsk˘ styl,
fasetovû brou‰ené sklo, ryt˘ nápis na sklenici
„Andenken“, v˘‰ka 8 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
70 
Mistiãka na noze zdobená ãervenou lazurou a
malbou
(A small bowl on a leg decorated with a red
overlay and a painting)
âechy, kolem poloviny 19. století, kﬁi‰Èálové sklo
zdobené ãervenou lazurou a malbou s vegetativním
dekorem, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

71
72 
Kﬁi‰Èálov˘ popelník s bíl˘mi nitkami uvnitﬁ
(A crystal ashtray with a white fibres inside)
âechy, Harrachov, kolem poloviny 20. století,
kﬁi‰Èálové sklo s rÛÏov˘mi pruhy ve hmotû, uvnitﬁ
tak zvan˘ filigrán z mléãného skla, vyrobeno ve stylu
benátského skla, prÛmûr 13 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

40

72
70

69

68

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
73
Miska se slonem
(A bowl with an elephant)
âechy, Dittmar-Urbach, 20.-30. léta 20. století,
barevnû glazovaná keramika, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 550 aÏ 700 CZK
74
Keramická mísa s malbou vlãích mákÛ
(A ceramic bowl with a painting of red poppies)
âechy, Dittmar-Urbach, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, plasticky zdobeno motivy listÛ, malováno
motivem luãních kvûtÛ, znaãeno, prÛmûr 25 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

75 
Sedící fenek
(A sitting fox)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
v˘‰ka 7 cm, délka 9 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

75
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76 
Keramická mísa se dvûma slony
(A ceramic dish with two elephants)
âechy, Royal Dux (Duchcov), 20.-30. léta
20. století, glazovaná keramika, so‰ky dvou slonÛ
stojící nad mísou, malováno oranÏovû dekorem
stylizovan˘ch kvûtÛ a ornametÛ v duchu art deco,
prÛmûr mísy 31 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5900 CZK (211 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

79 
Porcelánová váziãka s malbou kvûtiny
(A porcelain vase with a painting of a flower)
Dánsko, KodaÀ, kolem poloviny 20. století,
malováno pod glazurou v kodaÀském stylu,
v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

76
77 
Porcelánov˘ talíﬁ malovan˘ kvûtinami a ptáky v
ãínském stylu
(A porcelain plate painting with flowers and
birds in a Chinese style)
Japonsko, pﬁelom 19. a 20. století, styl „famille
verte,“ glazováno pastózními emaily, znaãeno
japonsk˘mi znaãkami, prÛmûr 35 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

83 
Keramick˘ talíﬁ ve tvaru mu‰le malovan˘
kvûtinami
(A ceramic plate in the shape of a shell painted
with flowers)
Maìarsko, pﬁelom 19. a 20. století, dekor ve stylu
Zsolnaye, glazováno, malováno, délka 28 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

83

79
80 
Keramická váziãka s nahou dívkou
(A ceramic vase with a nude female)
âechy, Bechynû, poãátek 20. století, neglazováno,
plasticky zdobeno motivem nahé dívky a stromÛ,
znaãeno, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK

84 
Keramická váza s kvûtinami ve stylu art deco
(A ceramic vase with flowers in the Art Deco
style)
Holandsko, Gouda, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
ãernou a barevnou glazurou, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK

77
78
Porcelánová váza s rÛÏemi
(A porcelain vase with roses)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 1. tﬁetina
20. století, glazováno, domalovan˘ tisk, v kombinaci
s kobaltem a zlatem, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

84

80
81 
Porcelánová váza s dvûma uchy malovaná
motivem bohÛ
(A porcelain vase with two holders painting with
a motif of gods)
âechy, Klá‰terec nad Ohﬁí, Thun, 2.polovina
19.století, tﬁídílná váza s podstavcem a víãkem,
zhotovená ve vídeÀském stylu, malovaná motivy
bohÛ, znaãeno vídeÀskou znaãkou a znaãkou
Klá‰terce, datováno 1897, ukázka vysoké umûlecké
kvality ãesk˘ch porcelánek 2. poloviny 19. století,
celková v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

78

82 
Chlapeãek s hÛlkou a husou
(A boy with a stick and a goose)
âechy, Trnovany u Teplic, Wahliss,
1. tﬁetina 20. století, glazovaná keramika, malováno
v duchu vídeÀské secese, znaãeno, v˘‰ka 16 cm
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

85 
Porcelánov˘ moderní zajíãek
(A pocelain modern bunny)
âechy, Duchcov, bruselsk˘ styl, 60.-70. léta
20. století, glazováno, malováno, v˘‰la 12 cm,
vyvolávací cena: 550 CZK (20 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

85
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94 
Porcelánová malovaná francouzská váziãka s
víãkem
(A porcelain painted small French vase with a
cover)
Francie, PaﬁíÏ, 2. polovina 19. století, 2. císaﬁství,
glazovan˘ malovan˘ porcelán, zdobeno v˘jevem
z napoleonsk˘ch válek, zlaceno, vyrobeno ve stylu
Sévres, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

87
86 
Keramick˘ kvûtináã na noze
(A ceramic flower pot on a leg)
Francie, poãátek 20. století, glazováno tmavû zelenû,
plasticky zdobeno v duchu renesance draky, hlavami
ãertÛ, kvûtinami, celková v˘‰ka 152 cm,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1143 EUR)
odhad 40 000 aÏ 48 000 CZK

91 
Fajánsová váza s modrou malbou
(A faience vase with a blue painting)
Holandsko, poãátek 20. století, styl Delft, zdobeno
motivy kvûtin a ptákÛ, rukojeÈ víãka ve tvaru
sedícího lva, znaãeno na dnû, celková v˘‰ka 42 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

95 
Papou‰ek sedící na vûtvi
(A parrot sitting on a branch)
Nûmecko, Durynsko, Ens, kolem poloviny
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

87 
Dvû porcelánové plakety ve stylu Wedgwood
(Two porcelain plaques in Wedgwood style)
Nûmecko, Bavorsko, Goebel, poãátek 20. století,
jemná neglazovaná kamenina, bílé reliéfy na tmavû
zeleném podkladu, styl anglické manufaktury
Wedgwood, rozmûr 10x18 cm, rámováno
v dﬁevûném rámu, znaãeno vzadu pod rámem,
vyvolávací cena: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK

95
91

88
88 
Keramick˘ kvûtináã zdoben˘ rÛÏov˘mi kvûty
(A ceramic flower pot with a decoration of pink
flowers)
Francie, 1. tﬁetina 20. století, keramika glazováno,
malováno, zdobeno plastick˘m vegetativním
dekorem, celková v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

92 
Lovec s pu‰kou na koni
(A hunter with a gun on a horse)
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt,
1. tﬁetina 20. století, glazovan˘ porcelán, dráÏìansk˘
rokokov˘ styl, znaãeno znaãkou Neapole,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 8900 CZK (318 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
93
Párové japonské vázy
(A pair of Japanese vases)
Japonsko, 20.-30. léta 20. století, styl satsuma,
keramika zdobná plastickou emailovou malbou gej‰
a ãarodûjÛ, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

97 
Dva talíﬁe s portréty dívek
(Two plates with portraits of females)
âechy, pravdûpodobnû Trnovany u Teplic, Wahliss,
pﬁelom 19. a 20. století, porcelán, glazováno,
zdobeno domalovan˘m tiskem, portréty dívek hudebnic, vídeÀsk˘ styl, zlacené prolamované okraje,
upraveno na zavû‰ení, prÛmûr 26 cm,
vyvolávací cena: 2300 CZK (82 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
98 
Váza modﬁe malovaná kvûtinami a ptáky
(A vase painted in blue with flowers and birds)
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, porcelán,
malováno pod glazurou kobaltovou modﬁí, znaãeno
znaãkou Mí‰nû v dekoru i na dnû, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

89 
Keramická secesní váza v barvû bronzu
(A ceramic Art Nouveau vase in colour of bronze)
âechy, Duchcov (Royal Dux), poãátek 20. století,
váza plasticky zdobená v barvû slonové kosti,
malovaná v bronzov˘ch barvách, secesní plastické
ornamenty, centrální motiv - tﬁi moﬁské panny
s rybou, v˘‰ka 54 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 24 000 CZK
90 
âínská váza s bojovníky
(A Chinese vase with warriors)
âína, pﬁelom 19.-20. století, porcelán malovan˘
emaily na glazuﬁe, v˘‰ka 45 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

96 
Párové svícny ãtyﬁplamenné
(A pair of candlesticks for four candles)
Nûmecko, Durynsko, Volkstedt-Rudolstadt, znaãeno
znaãkou Neapole, 2. polovina 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, na podstavcích postava
chlapce a dívky, povrch pokryt kvûtinami, rokokov˘
styl, v˘‰ka 36 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

90

99 
Dva ‰álky s pod‰álkem malované a uvnitﬁ zlacené
(Two small painted cups and soucers inside
covered with gold)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer) 20.-30. léta
20. století, malováno vegetativním dekorem,
v˘‰ka 4 cm,
vyvolávací cena: 690 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1400 CZK
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100 
Velk˘ ãínsk˘ kvûtináã s malbou kvûtin
(A big Chinese flower pot with a painting of
flowers)
âína, pﬁelom 18. a 19. století, malováno pod
glazurou kobaltovou modﬁí, dekor kvûtin
a budhistick˘ch symbolÛ, v˘‰ka 38 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

102
Modr˘ mot˘l
(A blue butterfly)
Nûmecko, Durynsko, Ens, kolem poloviny
20.století, porcelán, glazováno, malováno,
délka 10 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

108
Talíﬁ s malbou kvûtin
(A plate with a painting of flowers)
âechy, T˘nec na Sázavou, 1. polovina 19. stoleti,
jemná kamenina, glazováno, malováno, znaãeno
tlaãenou znaãkou manufaktury, prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

103 
Dva hrníãky s vesnick˘mi v˘jevy
(Two cups with pictures of a village life)
âechy, 1. tﬁetina 20.století, porcelán, glazováno,
domalovan˘ tisk, v˘jevy z opery „Prodaná nevûsta,“
hrníãky oblíbené v ãesk˘ch vesnicích, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

109

103
100
101 
Bíl˘ medvûd
(A white bear)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, znaãen˘ modelér na podstavci,
délka 19,5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

104
âtvercová mistiãka malovaná kvûtinami
(A square small dish paintig with flowers)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 1. tﬁetina 20. století,
porcelán, glazováno, malováno Ïlut˘mi a modr˘mi
kvûtinami, znaãeno, rozmûr 10x10 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
105 
Pût dûtsk˘ch hudebníkÛ
(Five children musicians)
Nûmecko, pravdûpodobnû Pasov, pﬁelom
19. a 20. století, znaãeno znaãkou Höchstu,
porcelán, glazováno, malováno, v˘‰ka figurky 10 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK
106 
Porcelánov˘ ãajov˘ servis malovan˘ zlatem
(A porcelain tea set with a gold painting)
âechy, Ostrov u Karlov˘ch VarÛ, 2. polovina
19. století, glazováno, malováno rostlinn˘m
dekorem, ‰est hrníãkÛ, konviãka, cukﬁenka
a mlíãenka, celkem 9 kusÛ, zdobeno plastick˘mi
ozdobami v podobû okﬁídlen˘ch lvÛ, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

101

109 
Fajánsová miska na tﬁi druhy koﬁení
(A faience bowl for three sorts of spice)
Francie, Rouen, poãátek 20. století, malováno
v renesanãním duchu - erbem a kvûtinov˘m
dekorem, znaãeno, prÛmûr 19 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
110 
Hippokrates s holí a hadem
(Hippokrates with a stick and a snake)
Nûmecko, Durynsko, znaãeno nepravou znaãkou
Vídnû, pﬁelom 19. a 20. století, biskvit, so‰ka
v antickém duchu, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK
111 
Maìarská taneãnice
(A Hungarian dancer)
Nûmecko, Rosenthal, 30. léta 20. století, znaãeno,
ãíslo modelu 1714 odpovídá roku 1939, modelér
L. Fridrich-Gronau, porcelán malovan˘ pod
glazurou, atraktivní model, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (460 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
112 
·álek s pod‰álkem malovan˘ lidsk˘mi postavami
(A small cup and soucer painted with human
figures)
Nûmecko, DráÏìany, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno v dráÏìanském
rokokovém stylu galantními páry a kvûtinami,
znaãeno nepravou znaãkou ‰v˘carského Nyonu,
v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK(64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
113
Pierot s loutnou a srdcem
(A pierot with a lute and a heart)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
glazovaná, malovaná keramika, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2100 CZK

106
98

110

99

107 
Porcelánová cukﬁenka malovaná zlatû a modﬁe
(A porcelain sugar bowl painting with blue and
gold)
âechy, Praha, kolem poloviny 19. století, glazováno,
malováno, zdobeno rokokov˘mi ornamenty, rukojeÈ
víãka ve tvaru ovoce, v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 750 CZK (27 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

107
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IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
114 
Náu‰nice ze Ïlutého zlata zdobené perliãkou a
ãern˘m emailem
(Earrings from a yellow gold decorated with a
pearl and enemal)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, tak
zvané duté zlato, vyrobeno v duchu biedermeieru,
náu‰nice kruhového tvaru se tﬁemi ovûsky, zdobené
ãernou emailovou hvûzdoua a ﬁíãní perliãkou,
Au 585/1000, celková váha 5,8 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

114 117
115 
Prst˘nek z bílého zlata se tﬁemi diamanty
(A ring from a white gold with three diamonds)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
diamanty s briliantov˘m v˘brusem 1x0,2 ct,
2x0,05 ct, celkem asi 0,3 ct, Au 585/1000, celková
hmotnost 2,2 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK
116 
Náhrdelník z bílého zlata s diamanty
(A necklace from a white gold with diamonds)
âechy, první tﬁetina 20. století, náhrdelník s dvûma
ovûsky, diamanty s briliantov˘m v˘brusem,
5x0,032 ct, 1x 0,05 ct, 2x 0,15 ct, celkem hmotnost
diamantÛ asi 0,5 ct, Au 585/1000, celková
hmotnost 5,36 g,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1035 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK

117 
Zlatá broÏ plasticky zdobená s diamantem
(A gold brooch with a plastic decoration and a
diamond)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
diamantová routa uprostﬁed, tak zvan˘ dut˘ ‰perk
vytvoﬁen˘ v biedermeierovském stylu , Ïluté Au
585/1000, stﬁíbrná jehla, celková hmotnost 6,4 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

123 
Granátov˘ náhrdelník ve Ïlutém kovu
(A garnet necklace in a yellow metal)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, ãeské granáty
osazené ve zlacené mosazi, ãlenit˘ náhrdelník
s centrální hvûzdou a ovûsky, celková hmotnost
16,3 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

118
Zlat˘ medailonek zdoben˘ rubínem safírem a
perliãkami
(A goldmall medallion decorated with ruby,
sapphire and pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, otvírací
medailon, zdoben˘ rytím, Ïluté Au 585/1000,
hmotnost 3,6 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

123

119 
Zlat˘ náramek z ãlánkÛ
(A gold bracelet from links)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, ãlánky
zdobené rytím, Ïluté Au 585/1000, hmotnost
31,05 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

124 
Zlatá cigárta‰ka
(A gold cigarette case)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, plasticky
zdobeno, v otvírání osazen safír, Ïluté Au 585/1000,
celková hmotnost 129,50 g,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

120 
Zlatá broÏ s mozaikou kvûtin
(A gold brooch with a mosaic of flowers)
Itálie, 2. polovina 19. století, florentská mozaika
vytvoﬁená z polodrahokamÛ, rámováno ve zlaté
plasticky zdobené obrubû, Ïluté Au 585/1000,
celková hmotnost 19,03 g,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 19 000 CZK
121 
Granátová broÏ s perliãkami ve tvaru hvûzdy
(A garnet brooch with pearls in the shape of a
star)
âechy, Turnov, kolem poloviny 20. století, broÏ
dláÏdûná ãesk˘mi granáty a perliãkami, zlacené
Ag 900/1000, hmotnost 11,4 g, prÛmûr 3,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

124
125 
Zlat˘ náramek s ovûsky
(A gold bracelet with pendants)
âechy, kolem poloviny 20. století, náramek
v podobû zlatého ﬁetízku, zdobeno 8 pﬁívûsky,
2 korálové, 6 zdoben˘ch emailem, Au 585/1000,
celková hmotnost 5,88 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

121

116

122 
Stﬁíbrná broÏ s obrázkem dívky
(A silver brooch with a picture of a female)
Rusko, poãátek 20. století, miniatura v renesanãním
duchu, domalovan˘ tisk pod sklem, rámováno
v stﬁíbrném rámeãku, Ag 875/1000,
hmotnost 12,8 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

125

13

126 
Stﬁíbrné kapesní hodinky
(A silver pocket watch)
·v˘carsko, Tavannes Watch co., 1. tﬁetina 20. století,
kvalitní stroj s mikroregulací, ‰roubovací ‰atony, bíl˘
smaltovan˘ ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi, tﬁíplá‰Èové
pouzdro, Ag 800/1000, celková hmotnost 91,4 g,
prÛmûr 5 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5200 aÏ 6500 CZK

131 
Prst˘nek ze Ïlutého zlata s jedním diamantem
(A ring from a yellow gold with one diamond)
Anglie, 2. polovina 20. století, anglick˘ punc,
briliant 0,22 ct, Au 750/100, hmotnost 2,9 g,
vyvolávací cena: 7800 CZK (279 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
132 
Prsten z bílého zlata s jedním velk˘m diamantem
(A ring from a white gold with one big diamond)
âechy, 20.-30 léta 20. století, art deco, diamant
s briliantov˘m v˘brusem o hmotnosti 0,5 ct,
Au 585/1000, celková hmotnost 5,4 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK

136 
Stﬁíbrná broÏ se zvíﬁecími zuby
(A silver brooch with two animals teeth)
âechy, 2. polovina 19. století, broÏ plasticky
zdobená do podoby dubov˘ch listÛ a ÏaludÛ,
Ag 800/1000, hmotnost 8,40 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
137 
Stﬁíbrná broÏ s ãerven˘m korálem
(A silver brooch with a red coral)
Rakousko-Uhersko, 2.polovina 19. století, broÏ
ve tvaru vûtviãky s pûti korály jako plody,
hmotnost 3,1 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

126
127 
Stﬁíbrná broÏ zdobená listem vinné révy a
ametysty
(A siver brooch decorated with a leaf of a grape
and ametysts)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století, broÏ ve
tvaru houslového klíãe, plasticky zdobeno, osazeno
‰est ametystÛ, zlacené stﬁíbro, Ag 800/1000, celková
hmotnost 4,36 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
128 
Granátová ‰ÀÛra se zlat˘m uzávûrem
(A garnet string with gold closer)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, zlat˘ uzávûr zdoben˘
benátskou mozaikou, Au 585/1000, hmotnost
14,8 g, délka ‰ÀÛry 50 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (136 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

132
133 
BroÏ ve tvaru brouka
(A brooch in the shape of a beatle)
západní Evropa, 1. tﬁetina 20. století, brouk roháã,
zadeãek tvoﬁen velk˘m almadinem, tûlo dláÏdûno
diamanty a zelen˘mi zirkony, rubínové oãi, mezi
kusadly moﬁská perla, osazeno ve Ïlutém
Au 585/1000, celková hmotnost 12,1 g,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 34 000 aÏ 40 000 CZK
134
Dvouﬁad˘ granátov˘ náramek
(Two rows garnet bracelet)
âechy, 2. polovina 19. století, otvírací náramek
z tombaku, osazen˘ dvûmi ﬁadami ãesk˘ch granátÛ,
hmotnost 16,4 g,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
135
Stﬁíbrn˘ ryt˘ náramek
(A silver engraved bracelet)
âechy, 20.-30. léta 20.století, dut˘ pevn˘ náramek,
zdobeno rytinami se stylizovan˘m kvûtinov˘m
dekorem, Ag 900/1000, hmotnost 32,4 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

141

157

137

138
Zlat˘ prst˘nek s ováln˘m zelen˘m kamenem
(A gold ring with an oval green stone)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, prsten
osazen˘ ováln˘m fasetovû brou‰en˘m chrysoprasem,
Ïluté Au 585/1000, hmotnost 2,80 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
139 
Zlatá broÏ s tyrkysem
(A gold brooch with a turquiose)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
plasticky zdobeno motivy ornamentÛ a listÛ, Ïluté
Au 585/1000, hmotnost 4,01 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
140 
Stﬁíbrná broÏ s hnûdo ãern˘m achátem
(A silver brooch with a brown and black agate)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20.století, rámeãek
ve stylu art deco, Ag 800/1000, hmotnost 13,90 g,
délka 6 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

128
129 
Zlat˘ ﬁetûz k hodinkám s peãetítkem
(A gold chain with a seal for a pocket watch)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, zlato
kombinované s obecn˘m kovem, zlaté peãetítko
osazeno sardonyxem a heliotropem, Au 585/1000,
celková hmotnost 49,9 g,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK
130 
KﬁíÏ z kosti se stﬁíbrn˘m Kristem
(A cross from a bone with silver Christ)
Rusko, 2. polovina 19. století, ﬁezba v kosti zdobená
stﬁíbrem a ãerven˘mi kamínky, délka 7 cm,
váha 5,6 g,
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

129

140

122

14

141 
Náu‰nice z bílého zlata s ãerven˘m korálem
(Earrings from a white gold with a red coral)
západní Evropa, 20.-30. léta 20.století, styl art deco,
Au 585/1000, hmotnost celkem 9,05 g,
vyvolávací cena: 4800 CZK (171 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7400 CZK
142 
Stﬁíbrná broÏ se dvûma ptáãky zdobená tyrkysy
(A silver brooch with two small birds decorated
with turquioses)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
ptáãkové sedící na pÛlmûsíci s tyrkysy, ptáãci
zdobeni ﬁíãními perliãkami a rubínov˘ma oãima,
Ag 800/1000, hmotnost 4,10 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

149 
Jehlice do kravaty se zelen˘m kamenem
(A needle into a tie with a green stone)
âechy, 20. léta 20. století, pozdní secese, ve stylu
návrhÛ Marie Kﬁivánkové, zdobeno filigránem,
Ïluté Au 585/1000, hmotnost 3,18 g
vyvolávací cena: 3800 CZK (136 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK

149
148 
Zlat˘ kﬁíÏ s ãerven˘m kamenem
(A gold cross with a red stone)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, kﬁíÏ
uvnitﬁ dut˘, plasticky zdoben˘ vegetativním
dekorem a ornamenty, Au 585/1000, hmotnost
5,42 g, délka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

143
Stﬁíbrn˘ prsten s baltsk˘m jantarem
(A silver ring with a Baltic amber)
Rusko, oblast Kaliningradu, 2. polovina 20. století,
plasticky zdobeno dekorem dubov˘ch listÛ a ÏaludÛ,
Ag 925/1000, hmotnost 4,70 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
144 
BroÏ s granáty brou‰en˘mi ploch˘m brusem
(A brooch with flat cut garnets)
âechy, 2. polovina 19. století, dláÏdûno ãesk˘mi
granáty s ploch˘m brusem, centrální motiv - kvûtina
s lísteãky, osazeno v tombaku, hmotnost 7,5 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

148

130

150 
BroÏ se safírem a dvûma bíl˘mi kameny
(A brooch with a sapphire and two white stones)
âechy, 20. léta 20. století, pozdní secese, ve stylu
návrhÛ Marie Kﬁivánkové, zdobeno filigránem, Ïluté
Au 585/1000, hmotnost 2,34 g
vyvolávací cena: 3300 CZK (118 EUR)
odhad: 4000 aÏ 4800 CZK
151
Zlaté dámské hodinky malované emaily
(A gold lady watch with enamels painting)
·v˘carsko, konec 19. století, malováno kvûtinov˘m
dekorem v duchu secese, zdobeno rytím, hodinky
urãené k zavû‰ení, tak zvané „jepti‰ky,“ funkãní stav,
Ïluté Au 585/1000, váha 20,90 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
152 
Zlatá mince s královnou
(A gold coin with a queen)
Uhersko, datováno 1765, na rubu sedící madona
s dítûtem a nápis: „Patrona Regni Hungaria,“ na líci
stojící postava královny s korunou - vyobrazení
císaﬁovny Marie Terezie, dvoudukát, ucho na
zavû‰ení, Au 986/1000, celková hmotnost 7,3 g,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

144
145 
Zlat˘ ãlánkov˘ náramek se tﬁemi safíry
(A gold bracelet with three sapphires)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
zafasovány tﬁi ãtvercové safíry, Ïluté Au 585/1000,
hmotnost 14,12 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

146
145

153 
Prsten s pûti mal˘mi diamanty
(A ring with five small diamonds)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, prsten s diamanty
v ﬁadû, celkem asi 0,15 ct, Ïluté Au 585/1000,
hmotnost 1,5 g,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

119

146 
Zlatá broÏ v podobû sedmiramenného svícnu
(A gold brooch in shape of a candlestick for
seven candles)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, zdobeno sedmi
bíl˘mi zirkony a safírkem, Au 540/1000, hmotnost
6,15 g, posudek puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
147 
Zlaté kapesní hodinky
(A gold pocket watch)
·v˘carsko, Teutonia, pﬁelom 19. a 20. století,
dvouplá‰Èové hodinky zdobené rytím, a iniciálami
RZ, bíl˘ ciferník s arabsk˘mi ãíslicemi a zlacením,
na vnitﬁním plá‰ti nápis „Palmsonntag 1899“,
Au 585/1000, hmotnost 78,4 g,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

152

154 
Prsten s diamanty a safírem
(A ring with diamonds and a sapphire)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, prsten kosoãtvereãného
tvaru dláÏdûn˘ diamanty s velk˘m safírem uprostﬁed,
diamanty celkem asi 0,5 ct, safír 0,7 ct, Ïluté
Au 585/1000, celková hmotnost 3,5 g,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (857 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

147
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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 White circle of safety in
Olomouc), tato nezisková organizace poskytuje
odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obûtem
trestn˘ch ãinÛ.

155
Stﬁíbrn˘ prst˘nek s granáty a kﬁi‰Èálem
(A silver ring with garnets and a crystal)
âechy, 20.-30. léta 20. století, Ag 900/1000, celková
hmotnost 1,7 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 600 aÏ 750 CZK
156
Zlatá broÏ s onyxem
(A gold brooch with onyx)
âechy, 20.-30. léta 20.století, zdobeno
proﬁezáváním, na onyxu zlatá ozdoba s vyobrazením
rÛÏe, Au 585/1000, hmotnost 3,90 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

157 
Stﬁíbrná jehlice s korálem
(A silver needle with a coral)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, jehlice do kravaty
zdobená vûtviãkou ãerveného korálu ve tvaru
písmene „V,“ Ag 900/1000, hmotnost 1,7 g,
vyvolávací cena: 300 CZK (11 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

159
Kostûn˘ hﬁeben s kovovou obrouãkou
(A bone comb with a metal frame)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, kovov˘ rámeãek
plasticky zdoben˘ kvûtinami, délka 12 cm,
vyvolávací cena: 200 CZK (7 EUR)
odhad: 300 aÏ 400 CZK

158 
Stﬁíbrné visací náu‰nice s kﬁi‰tály
(A silver hanging earrings with crystals)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, závûsy oválného tvaru,
dláÏdûné drobn˘mi kﬁi‰Èály, Ag 900/1000,
hmotnost 3,0 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

160
Stﬁíbrná pudﬁenka
(A silver powder case)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
rytím - abstraktním a kvûtinov˘m dekorem,
uvnitﬁ neporu‰ené zrcátko, Ag 900/1000, hmotnost
131,4 g, prÛmûr 9,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

158

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA A KRESBA
(PRINTS AND DRAWINGS)
161 
Vûtrovsk˘, Josef
Akt s kubistickou miskou
(A nude female with a cubistic bowl)
ãernobílá fotografie, barevná litografie,
15,5 x 22,5 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
znaãeno vpravo dole znaãkou ateliéru, signováno
vzadu, datováno 1929, autor byl znám˘m
fotografem, souãastník Franti‰ka Drtikola, ãasto
zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

161
162 
Jandejsek, Vladimír (1923Kubistická hlava
(A cubistic head)
ãernobílá litografie, 22x15 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1985, vlevo
oznaãení poﬁadí grafiky 78/150, autor studoval na
AVU v Praze, vûnoval se hlavnû designu, pÛsobil
v Libyi, Libanonu a USA,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

164
Jandejsek, Vladimír (1923Kubistická leÏící postava
(A cubistic laying figure)
barevná litografie, 22x16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1993, vlevo
oznaãení poﬁadí grafiky 44/50,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
165
Jandejsek, Vladimír (1923Kubistické mûsto
(A cubistic city)
barevná litografie, 20x29 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1993, vlevo
oznaãení poﬁadí grafiky 46/70,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
166 
Macková, Anna (1887Uliãka v Korãule
(A small street in the town Korãula in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 30x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1924, popis vlevo
dole, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala,
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

168 
Votruba, Jaroslav (1889Vûtrn˘ ml˘n
(A wind mill)
barevn˘ dﬁevoryt, 40x46 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1934, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole u profesora Schikanedra,
mnoho studijních cest, uznávan˘ malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
169
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Katedrála v Reme‰i
(The Reims’s cathedral in France)
lept na papíﬁe, 34x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole, datováno 1919,
Ïák praÏské akademie u profesora Pirnera, mnoho
studijních cest, od roku 1904 Ïije v PaﬁíÏi, umírá
v Praze, svûtovû uznávan˘ grafik,
vyvolávací cena: 2200 CZK (75 EUR)
odhad: 3400 aÏ 4000 CZK
170 
Saudek, Jan (1935MuÏ a miminko
(A man and a baby)
ãernobílá fotografie, 17,5x16,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, svûtovû
uznávan˘ fotograf,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7200 aÏ 9000 CZK

166

162
163 
Jandejsek, Vladimír (1923Kubistická postava v klobouku
(A cubistic figure with a hat)
barevná litografie, 22x16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1993, vlevo
oznaãení poﬁadí grafiky 49/50,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

167 
Macková, Anna (1887Pohled na slovenskou vesniãku
(A view of the village in Slovakia)
barevn˘ linoﬁez, 33x46 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, popis vlevo
dole, datováno 1926, autorka byla pﬁítelkyní malíﬁe
Josefa Váchala, technika se podobá Váchalovi,
tématicky je v‰ak naprosto odli‰ná, sbíraná autorka,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

163

171 
·pála, Václav (1885-1946)
Záti‰í s jablky a hru‰kami
(A still life with apples and pears)
barevná litografie, 33x40 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1939, autor studoval na praÏské akademii
u profesorÛ Bukovace a Thieleho, inspiruje
se francouzsk˘m moderním umûním, vytváﬁí si
osobit˘ styl, maluje krajiny, kvûtinová a ovocná
záti‰í, cenûn˘ a uznávan˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
172 
Slavíãek, Jan (1900Pohled na Prahu z Hradãan
(A view of Prague from Hradãany)
barevná litografie, 33x45 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno
vpravo dole na desce datováno 1951, syn je‰tû
známûj‰ího malíﬁe Antonína Slavíãka, Ïák praÏské
akademie u profesorÛ Preislera, Nechleby,
·vabinského a Nejedlého, poãetné zahraniãní cesty,
maluje pﬁedev‰ím krajiny a záti‰í, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

17

173 
Fiala, Václav (1896Cirkus
(Circus)
barevná litografie, 32x45 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor proÏil mládí v Rusku,
studoval malíﬁství v Petrohradû, po revoluci se vrací
pﬁes Japonsko a âínu do âech, studuje na praÏské
akademii grafickou speciálku u profesora
·vabinského, znám˘ pﬁedev‰ím jako grafik,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

173
174 
Holan, Karel (1893Pohled na Hradãany v zimû
(A view of Hradãany in winter)
barevná litografie, 33x50 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1950, autor
studoval na praÏské akademii u profesora Pirnera,
za 1. svûtové války byl váÏnû ranûn, ãásteãnû
invalidní, maluje praÏské motivy a v˘jevy ze Ïivota
obyãejn˘ch lidí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

174
175 
Holan, Karel (1893Pohled na KarlÛv most v zimû
(A view of the Charle’s Bridge in winter)
barevná litografie, 33x50 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1951, autor
studoval na praÏské akademii u profesora Pirnera,
za 1. svûtové války byl váÏnû ranûn, ãásteãnû
invalidní, maluje praÏské motivy a v˘jevy ze Ïivota
obyãejn˘ch lidí,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

175

177
176
Röhling, Vladislav (1878Pohled na hrad
(A view of a castle)
lept, 25x21 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
znaãeno vlevo dole na desce, signováno vpravo dole,
Ïák praÏské akademie u profesora F. Îení‰ka,
vynikající malíﬁ a grafik, s oblibou vytváﬁí barevné
lepty staré Prahy,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

180 
Kuba‰ta, Vojtûch (1914Chrám svaté Barbory v Kutné Hoﬁe
(A cathedral of St. Barbara in the town Kutná
Hora)
lept na papíﬁe, 33x26cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole na
desce, autor byl znám˘ ilustrátor, grafik a architekt,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

177 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Staré auto u leti‰tû
(An old car by an airport)
kolorovaná perokresba, 18x22 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, datováno
1974, autor studoval na filosofické fakultû Karlovy
university v Praze, inspiroval se malbou J. ·ímy
a B. Kubi‰ty, vytváﬁel reklamní kresby, rád
zobrazoval poãátky moderní techniky, mezinárodnû
uznávan˘ ilustrátor, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
178 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Chlapec a námûstí z poãátku 20. století
(A boy and a square from the beginning of 20-th
century)
kolorovaná perokresba, 22x14 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, datováno
1974, autor studoval na filosofické fakultû Karlovy
university v Praze, inspiroval se malbou J. ·ímy
a B. Kubi‰ty, vytváﬁel reklamní kresby, rád
zobrazoval poãátky moderní techniky, mezinárodnû
uznávan˘ ilustrátor, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
179
Fiala, Václav (1896Uliãka v Kutné Hoﬁe
(A small street in the town Kutná Hora in
Bohemia)
lept na papíﬁe, 32x26 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor proÏil mládí v Rusku,
studoval malíﬁství v Petrohradû, po revoluci se vrací
pﬁes Japonsko a âínu do âech, studuje na praÏské
akademii grafickou speciálku u profesora
·vabinského, znám˘ pﬁedev‰ím jako grafik,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

180
181 
Kubín, Otakar (Coubine, Othon) (1883Luãní kvûtiny ve váze
(Field flowers in a vase)
barevná litografie, 47x37 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo dole na
desce, absolvent AVU v Praze u profesora Thieleho,
témûﬁ tﬁicet let Ïil ve Francii, byl zde povaÏován
za francouzského umûlce, ovlivnûn malíﬁem
P. Cézannem, maluje krajiny a záti‰í, zejména kytice,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

18

182 
Anonym
Îába sedící na listu
(A frog sitting on a leaf )
dﬁevoryt na papíﬁe, 27x18 cm, rámováno pod sklem,
Japonsko, poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

189
Bílek, Franti‰ek (1907Hotel Palace v Praze
(The hotel Palace in Prague)
barevná litografie, 20x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
malíﬁství u profesorÛ ·imona a Nejedlého, malíﬁ,
grafik i sochaﬁ,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
190 
Svolinsk˘, Karel (1896Taneãnice
(A female dancer)
kresba akvarelem, 34x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, název kresby: „Taneãnice Jarina
Smoláková“, dar malíﬁe Karla Svolinského, autor
studoval na V·UP v Praze u profesorÛ B. Kafky
a Kysely, grafik a malíﬁ, ãasto pouÏíval akvarely,
mezinárodnû uznávan˘ autor, získal Grand Prix
na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi v letech 1925 a 1937,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

190

182
183 
Röhling, Vladislav (1878Pohled na Hradãany od Vltavy s budovou ãeské
vlády
(A view of Hradãany from the river Vltava with
the building of the Czech government)
barevn˘ lept, 23x28 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vlevo dole na desce, signováno vpravo dole,
Ïák praÏské akademie u profesora F. Îení‰ka,
vynikající malíﬁ a grafik, s oblibou vytváﬁí barevné
lepty staré Prahy,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

187
·tûpánová, Irena
Dívka v kvûtinové zahradû
(A female in a flower garden)
barevná litografie, 45x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1991, souãasná ãeská malíﬁka,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
188
Anonym
MuÏ a Ïena pozorující z okna vojáky
(A man and a woman looking soldiers from a
window)
barevn˘ dﬁevoﬁez, 36x25 cm, rámováno pod sklem,
Japonsko 1. tﬁetina 20. století, popsáno japonsk˘mi
texty,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

184
VaÀáã, Otakar (1878Poloakt dámy u bazénu
(A half nude lady by a swimming pool)
barevná litografie, 42x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, vzadu popis
a datování 1912, autor byl Ïákem praÏské akademie
u profesora Hynaise,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK
185 
·pilar, Karel (1871-1939)
Sedící dívãí akt zezadu
(A sitting nude female from the back side)
uhel na papíﬁe, 44x41 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole iniciálami, autor studoval
u profesora Îení‰ka, pozdûji sám profesorem na
umûlecko prÛmyslové ‰kole a na AVU v Praze, malíﬁ
figuralista a umûleck˘ návrháﬁ, vytvoﬁil mnoho
pastelÛ, nûkolik let strávil ve Francii,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
186 
Chramosta, Cyril (1908Vesnice s dûtmi v zimû
(A village with children in winter)
kolorovaná kresba tuÏí, 19x26 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1955, autor
- znám˘ malíﬁ a grafik, zobrazoval pﬁedev‰ím
malebnou krajinu JiÏních âech,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

191
191 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Taneãnice
(Female dancers)
litografie, 32x37 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, pod paspartou
název: „Rytmika“, 36. v˘tisk z 50, autor studoval
na V·UP u profesora Jeneweina a Pirnera, maluje
pﬁedev‰ím lidské postavy v pohybu, erotické námûty
a karikatury, ãasto pouÏívá tuÏ, literárnû ãinn˘,
nûkterá jeho díla podepsána pod pﬁezdívkou
Dr. Desiderius,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
192 
Born, Adolf (1930Pronásledování ptaãí Ïeny
(A following of a bird lady)
barevná litografie, 38x48 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo oznaãení
poﬁadí tisku 48/70, autor absolvoval V·UP v Praze,
je mezinárodnû uznávan˘m grafikem a ilustrátorem,
proslavil se rovnûÏ animovan˘mi filmy,
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 500 aÏ 16 000 CZK

185

186

193 
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Pohled na Hradãany v zimû
(A view of Hradãany in winter)
litografie, 35x33 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole na desce, datováno 1911, signováno
vpravo dole, autor byl neznámûj‰ím ãlenem slavné
malíﬁské rodiny, proslul jako vynikající grafik,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK
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194 
Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-1959)
Pohled na Hradãany na jaﬁe
(A view of Hradãany in spring)
litografie, 35x33 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole na desce, datováno 1911, signováno
vpravo dole, autor byl neznámûj‰ím ãlenem slavné
malíﬁské rodiny, proslul jako vynikající grafik,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK

195
Langhans
Fotografie náhé holãiãky s medvídkem
(A fotography of a nude girl with a bear)
fotografie, 23x16, rámováno pod sklem,
paspartováno, dole uprostﬁed znaãka fotografického
ateliéru,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
196 
Anonym
âtyﬁi grafické listy s módou
(Four prints with fashion)
barevné litografie, 38x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, listy z nûmeckého ãasopisu „Illustrirte
Frauen-Zeitung“, z roku 1892,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
197
Melichar, Jan B. (1908Krajina v ãeském ráji
(A landscape in the Czech Paradise)
barevná litografie, 23x57 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, poﬁadí tisku
13/50, autor byl Ïákem Vincenta Bene‰e,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

194

198 
Svolinsk˘, Karel (1896Pianista
(A piano player)
kresba tuÏí 20x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, název kresby:
„Pianista Svûtoslav Rychtûr“, dar malíﬁe Karla
Svolinského, autor studoval na V·UP v Praze
u profesorÛ B. Kafky a Kysely, grafik a malíﬁ, ãasto
pouÏíval akvarely, mezinárodnû uznávan˘ autor,
získal Grand Prix na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi v letech
1925 a 1937,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

201 
Pukl, Vladimír (1896Nahá leÏící dívka
(A nude laying female)
dﬁevoryt na papíﬁe, 36x47 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce,
vlevo název „Primavera“, autor byl absolventem
V·UP v Praze, asistentem profesora T.F. ·imona,
vynikající grafik oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

201
202
Anonym
Klaun s míãem
(A clown with a ball and a drum)
kresba tuÏkou, 26x19 cm, rámováno pod sklem,
monogram dole uprostﬁed, kresba ve stylu Franti‰ka
Tichého, âechy 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

198

196

193

199 
Pukl, Vladimír (1896Nahá dívka sedící v zahradû
(A nude female sitting in a garden)
dﬁevoryt na papíﬁe, 44x34 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo název: „Doznání“,
zhotoveno ve stylu pﬁipomínajícím Maxe
·vabinského, autor byl absolventem V·UP v Praze,
asistentem profesora T.F. ·imona, vynikající grafik
oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK
200 
Pukl, Vladimír (1896Nahá dívka a muÏské ruce
(A nude female and men_s hands)
dﬁevoryt na papíﬁe, 42x35 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce,
vlevo název: „Chlípné ruce,“ autor byl absolventem
V·UP v Praze, asistentem profesora T.F. ·imona,
vynikající grafik oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

199

200
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203 
Sádlo, Alexander (1927Hudebníci
(Musicians)
grafick˘ list, 30x25 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, uprostﬁed název „Buskers“,
autor narozen˘ na Slovensku, malíﬁství studoval
v Praze, Ïil v Austrálii a Anglii, vûnuje se nejen
grafice a malbû, ale i navrhování ‰perkÛ s emaily
a keramice,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 900 aÏ 1000 CZK

203
204 
Gross, Franti‰ek (1909-1985)
Dvû postavy
(Two figures)
kolorovaná perokresba, 21x26 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1976, autor vystudoval V·UP v Praze,
malíﬁ a grafik, specifické pojetí abstraktní malby,
oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

206 
âapek, Josef (1887-1945)
Ptáci a stromy u domku
(Birds and trees by a small house)
kolorovaná perokresba, 16x13 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1937, vzadu popis: „Ilustrace z cyklu
Desatero pohádek - Velká ptaãí pohádka“, razítko
sbûratele: „V˘tvarn˘ kabinet pana Prokopa
LoÏanského, zámek Ch˘‰e“,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

206
207
Kuba‰ta, Vojtûch (1914Národní divadlo s Vltavou
(A National theatre with the river Vltava in
Prague)
akvatinta, 21x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znaãeno vlevo dole na desce,
malíﬁ a architekt, vûnoval se ilustraci a grafice,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

211 
Frajt, Martin (1961Nahá uklánûjící se dívka
(A nude bowing female)
ãernobílá fotografie, 20x30 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
na paspartû, autor je absolventem stﬁední umûlecko
prÛmyslové ‰koly v Praze, praxe na V·UP, zab˘vá
se umûleckou fotografií, fotí zejména akty,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

211
212 
Frajt, Martin (1961Nahá kleãící dívka
(A nude kneeling female)
ãernobílá fotografie, 20x30 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
na paspartû, autor je absolventem stﬁední umûlecko
prÛmyslové ‰koly v Praze, praxe na V·UP, zab˘vá
se umûleckou fotografií, fotí zejména akty,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

208
Mayer (Meyer) Josef (1895âertovka na Malé Stranû
(A canal âertovka in the Small Quarter in
Prague)
barevn˘ lept, 24x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor - malíﬁ a grafik rád
zobrazuje starou Prahu,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1900 aÏ 1500 CZK
209
Mayer (Meyer) Josef (1895Pohled na chrám svatého Mikulá‰e v zimû
(A view of the St. Nicolas Church in Prague in
winter)
barevn˘ lept, 26x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor - malíﬁ a grafik rád
zobrazuje starou Prahu,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1900 aÏ 1500 CZK

204
205
Mácha, Jan
Staromûstské námûstí v noci
(The Old Town Square in Prague during night)
barevná litografie, 72x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1966, poﬁadí
tisku 78/95,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

210
Maran, S.G. (1886Dvû grafiky s motivy staré Prahy
(Two prints with old Prague)
lepty na papíﬁe, 20x15cm a 24x16 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, popis vlevo dole,
autor byl malíﬁ krajináﬁ a grafik, rád maloval praÏská
zákoutí,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

212
213 
Frajt, Martin (1961Polonahá dívka s rostlinami
(A half nude female with plants)
barevná fotografie, 20x30 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na paspartû,
autor je absolventem stﬁední umûlecko prÛmyslové
‰koly v Praze, praxe na V·UP, zab˘vá se umûleckou
fotografií, fotí zejména akty,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

29

214 
Frajt, Martin (1961Portrét dívky pﬁed zrcadlem
(A portrait of a girl in front of a mirror)
barevná fotografie, 30x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na paspartû,
autor je absolventem stﬁední umûlecko prÛmyslové
‰koly v Praze, praxe na V·UP, zab˘vá se umûleckou
fotografií, fotí zejména akty,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
215
Hork˘, Franti‰ek (1879-1936)
Pohled na nádvoﬁí hradu
(A view of a yard of a castle)
lept na papíﬁe, 20x16 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Îení‰ka, malíﬁ a grafik, maluje
krajiny, ale i postavy ve stylu H. Swaigra,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK
216 
Grus, Jaroslav (1891Lodiãky na ﬁíãce
(Boats on a river)
barevná litografie, 38x53 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, Ïák praÏské
akademie u profesora Schwaigera, malíﬁ a grafik,
krajináﬁ, vytvoﬁil si vlastní zcela osobit˘ styl, sbíran˘
autor,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
217 
Maﬁák, Julius (1832-1899)
Krajina se stromy
(A landscape with trees)
lept na papíﬁe, 15x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, ilustrace z poãátku 20. století, autor
byl nejv˘znamnûj‰ím ãesk˘m krajináﬁem, malíﬁství
studoval na praÏské AVU a dále v Mnichovû a ve
Vídni, kde pÛsobil, pozdûji se stal rektorem praÏské
AVU, vychoval novou generaci ãesk˘ch krajináﬁÛ,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

216
219 
·vabinsk˘, Max (1873Portrét malíﬁe Mikulá‰e Al‰e
(A portrait of a painter Mikulá‰ Ale‰)
lept na papíﬁe, 15x11,5 cm, rámováno pod sklem,
vûnováno jako prémie ãlenÛm Mánesa na rok 1909,
autor byl v˘znamn˘m malíﬁem a grafikem, oblíben˘
mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
220 
Rabas, Václav (1885Jarní setba
(A spring sowing)
lept na papíﬁe, 15x11,5 cm, rámováno pod sklem,
autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ
Bukovace, Schwaigera a ·vabinského, cestoval
po Itálii, malíﬁ krajináﬁ, vytvoﬁil si osobit˘ styl,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

219

217
218 
âapek, Josef (1887-1945)
Hlava Ïeny
(A head of a woman)
linoryt na papíﬁe,15x9 cm, rámováno pod sklem,
nesignováno, autor studoval na V·UP v Praze
a pozdûji v PaﬁíÏi, osvojil si zde moderní malbu,
podlehl vlnû kubismu, ale vytvoﬁil si vlastní osobit˘
styl, zab˘val se rovnûÏ ilustracemi a známá jsou
i jeho literární díla, bratr spisovatele Karla âapka,
autor dnes patﬁí mezi nejvíce sbírané ãeské malíﬁe,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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VII. MALBA
(PAINTINGS)
221
Hork˘, Franti‰ek (1907Pohled na Hradãany s Karlov˘m mostem
(A view of Hradãany with the Charles Bridge in
Prague)
olej na malíﬁském kartonu, 48x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
222 
Grus, Jaroslav (1891Uliãka v pﬁímoﬁském mûsteãku
(A street in a town by a sea)
pastel na papíﬁe, 63x88 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo dole popis Sozopol,
datováno 1948, vzadu popis: „Uliãka v Sozopolu
(Bulharsko),“ Ïák praÏské akademie u profesora
Schwaigera, malíﬁ a grafik, krajináﬁ, vytvoﬁil si
vlastní zcela osobit˘ styl, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
223
·tika, Jaroslav (1906Taneãnice v kroji
(A dancer in a national costume)
kresba tuÏkou a uhlem, kolorováno akvarelem,
64x46 cm, rámováno pod sklem, signováno vpravo
dole, datováno 1937, Ïák praÏské akademie
u profesora Obrovského, malíﬁ, grafik a ilustrátor,
s oblibou vytváﬁí erotické kresby,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

228 
Boháã, Emanuel (1867-1940)
Dvû dívky bûhem jarních slavností
(Two girls during a spring holiday)
olej na plátnû, 43x54 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem praÏské a vídeÀské
akademie, malíﬁ Ïánrov˘ch v˘jevÛ a figuralista,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
229
Stein, Václav (1917-1944)
Divoké kachny
(Wild ducks)
olej na plátnû, 50x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
230
Körber, Adolf (1887Chalupa
(A cottage)
olej na plátnû, 41x51 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem praÏské AVU u
profesora Bukovace a Îení‰ka, pozdûji asistentem
profesora Liebschera, malíﬁ krajin i portrétÛ,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 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: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
233
Schovánek, Emil (1885-1947)
Portrét blond˘ny
(A portrait of a blond lady)
olej na malíﬁském kartonu, 30x34 cm, rámováno,
signováno vpravo nahoﬁe, autor byl Ïákem profesora
Hynaise a Bukovace na praÏské akademii, portrétista
i krajináﬁ, podnikl studijní cesty do Jugoslávie, Itálie
a Francie, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 8900 CZK (318 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK
234
Molnár, Karel (1903VyjíÏìka na koni
(A horse riding)
tempera na kartonu, 40x31 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, autor se za druhé
svûtové války úãastnil bojÛ na západní frontû,
sbíran˘ malíﬁ,
vyvolávací cena 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 9500 aÏ 12 000 CZK

224
Kuhnová, BoÏena (1906Kvûtiny ve sklenici
(Flowers in a glass)
tempera na papíﬁe, 49x49 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, absolventka AVU v Praze
u profesora Nechleby, maluje krajiny, záti‰í i portréty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
225 
Kuhnová, BoÏena (1906Cirkus ve mûstû
(A circus in a town)
olej na kartonu, 30x33 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, absolventka AVU v Praze u profesora
Nechleby, maluje krajiny, záti‰í i portréty,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

231
Holler, Josef (1903-1982)
VyjíÏìka na závodních koních
(A riding racing horses)
olej na sololitu, 38x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství v PaﬁíÏi
a pozdûji na praÏské AVU, pracovnû pÛsobil v AlÏíru,
stal se znám˘m jako ilustrátor,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

226

226 
Kuhnová, BoÏena (1906Pohled do pokoje
(A view to a room)
olej na kartonu, 40x50 cm, rámováno, signováno
vpravo nahoﬁe, vzadu název: „Tich˘ koutek“,
absolventka AVU v Praze u profesora Nechleby,
maluje krajiny, záti‰í i portréty,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
227 
Mehl, Jan (1912Îeny hrabající seno
(Women raking hay)
olej na plátnû, 32x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu název obrazu: „Na poli“,
datováno 1948, ze sbírky Dr. âeÀka Burkonû,
autor byl Ïákem praÏské AVU u profesora Nechleby
a W. Nowaka,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7200 aÏ 9000 CZK

227
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235 
Anonym
Ulice v holandském mûsteãku
(A street in a Holland town)
olej na plátnû, 59x37 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, pravdûpodobnû Holandsko
kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
236 
Kudrnáã, Filip
Stojící dívãí akt
(A standing nude female)
olej na plátnû, 82x62 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, souãasn˘ ãesk˘ autor, zamûﬁen˘ na malbu
dívãích aktÛ,
vyvolávací cena: 38 000 CZK (1357 EUR)
odhad: 34 000 aÏ 40 000 CZK
237 
Liebscher, Karel (1851-1906)
Pohled na krajinu s hradem
(A view of a landscape with a castle)
olej na malíﬁském kartonu, 19,8x25,7 cm,
rámováno, signováno vlevo dole, autor - bratr malíﬁe
Adolfa Liebschera studoval malíﬁství ve Vídni,
vytváﬁel romantické krajiny, znaleck˘ posudek PhDr.
Marie Pospí‰ilové z roku 1994 na 30.000,- Kã,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
238 
Nágl, Moﬁic Franti‰ek (1889Vltava s lodiãkami pod Vy‰ehradem
(The river Vltava with boats under the Vy‰ehrad
in Prague)
kva‰ na papíﬁe, 33x43 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval na umûlecko
prÛmyslové ‰kole a na akademii v Praze u profesora
Schwaigra, ãasto pouÏíval techniku kva‰Û a akvarelÛ,
maloval hlavnû krajiny a Ïánrové v˘jevy,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
239 
Ter‰, August (1870Dívka krmící kachny
(A young woman feeding ducks)
olej na plátnû, 102x120 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem praÏské akademie
u profesorÛ Pirnera, Hynaise a Îení‰ka, kvalitní
figuralista i krajináﬁ, jeho obrazy byly reprodukovány
v umûleckém ãasopise „Zlatá Praha“, monumentální
obraz,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 48 000 aÏ 60 000 CZK

242 
Bílek Alois (1887Kvûtiny ve váze
(Flowers in a vase)
tempera na papíﬁe, 31x42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor byl Ïákem profesora
Pirnera na praÏské akademii, Ïil a maloval ve Francii,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
243 
·ulc, Karel (1875Pohled na PraÏsk˘ hrad z Karlova mostu
(A view of the Prague Castle from the Charles
Bridge)
akvarel, 25x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor rád
maloval praÏská zákoutí,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

242
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: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
247 
BlaÏek, Tomá‰ Josef (1884Vesniãanka pﬁi práci
(A country woman at work)
olej na kartonu, 49x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1919, autor - Ïák V·UP
v Praze u profesorÛ Preislera a Hofbauera, na AVU
u profesora Pirnera, maloval krajinu i figurální
kompozice, pÛsobil i jako restaurátor napﬁíklad
fresek v kostele sv. Mikulá‰e na Malé Stranû,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

243
244 
Moravec, Otakar (1903Chata na pláÏi v Polynesii
(A cottage on a beach in Polynesia)
olej na plátnû, 48x58 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval na
AVU v Praze u profesora Nejedlého, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
245 
·rámková, Helena (1883Portrét mladé dámy
(A portrait of a young lady)
olej na plátnû, 74x58 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autorka studovala na V·UP v Praze
u profesora ·imona a v PaﬁíÏi, vytváﬁí figurální
kompozice a podobizny,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

244

240 
Hradeãn˘, Bohumil (1876Pohled na podhorskou krajinu
(A view of a landscape under mountains)
olej na plátnû, 70x100 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor studoval
malíﬁství v Nûmecku a ve Vídni, znám˘ krajináﬁ,
rovnûÏ spisovatel,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
241
Anonym
Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
tempera na kartonu, 50x38 cm, rámováno,
v umûleckém rámu, signováno vpravo dole neãitelnû,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

240
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254 
Kuhnová, BoÏena (1906Zahrada s jezírkem
(A garden with a small lake)
olej na plátnû, 50x70 cm, rámováno, popsáno
vzadu, absolventka AVU v Praze u profesora
Nechleby, maluje krajiny, záti‰í i portréty,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7000 CZK

254
255 
âíla, Bohumír (1885Portrét dámy s vûjíﬁem
(A portrait of a lady with a fan)
olej na plátnû, 54x43 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, datováno 1943, vzadu
název: „Hrabûnka Kasalická“, autor studoval na
V·UP a AVU v Praze, maloval portéty, zab˘val se
i církevní malbou, vynikající restaurátor, restauroval
Hynaisovu oponu Národního divadla nebo MánesÛv
orloj,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

247
248 
Peithner, Rudolf (1895V˘hled na Prahu s ﬁetûzov˘m mostem
(A view of Prague with the chain bridge)
tempera na kartonu, 38x49 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, praÏsk˘ malíﬁ a grafik, studoval
na V·UP, vûnoval se rovnûÏ plakátové tvorbû,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
249 
Alberoni
Koupání na moﬁské pláÏi
(Swimming on a beach)
olej na kartonu, 40x32 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1935, pravdûpodobnû Itálie
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
250 
Anonym
Dívka s o‰atkou
(A girl with a small basket)
kva‰ na papíﬁe, 30x22 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo nahoﬁe neãitelnû, Nûmecko,
poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

251

251 
Anonym
Portrét muÏe s plnovousem
(A portrait of a man with beard)
olej na plátnû, 25x47 cm, rámováno, âechy, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

255

252
Anonym
Párové obrázky vesnice
(A pair of pictures of a village)
olej na kartonu, 23x28 cm, oba stejn˘ rozmûr,
rámováno, znaãeno vpravo dole iniciálami AV,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

256
Janovsk˘, Jan Karel (1869-1931)
Plachetnice u pﬁístavu
(Sailboats near a port)
olej na kartonu, 24x34 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze, patnáct
let Ïil a pracoval v Dalmácii,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

253 
Kuhnová, BoÏena (1906Portrét dívky v ãepici
(A portrait of a female in a hat)
olej na plátnû, 35x50 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, absolventka AVU v Praze u profesora
Nechleby, maluje krajiny, záti‰í i portréty,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

257 
Votruba, Franti‰ek (1895Portrét cikánské dívky
(A portrait of a gipsy female)
olej na kartonu, 29x24cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na V·UP v Praze, rád
portrétoval exotické krásky
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

253
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258 
Adámek, Rudolf (1882Louka se stromy
(A meadow with trees)
tempera na kartonu, 50x27 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, Ïák AVU u profesora
Îení‰ka, malíﬁ a ilustrátor, v jeho dílech se objevují
prvky mysticismu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

265 
Janeãek-Pardubsk˘, Alois (1894Zimní krajina s poli a lesy
(A winter landscape with fields and forest)
tempera na kartonu, 12x15 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval malíﬁství
v Mnichovû u profesora Schumanna, s oblibou
maloval krajinu v podkrkono‰í,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

270
Anonym
¤íãka se zdí
(A small river with a wall)
olej na malíﬁském kartonu, 26x19 cm, rámováno,
signováno vpravo dole pod rámem neãitelnû, âechy
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

259
Hars de la, Xavier
Zamilovan˘ pár a Ïárliv˘ manÏel
(A couple in love and jealous husband)
olej na plátnû, 88x122 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Francie, pﬁelom 19. a 20. století
malováno v duchu rokoka,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
260 
Beran, Bruno
Babiãka a chlapec v chalupû
(A grandmother and a boy in a cottage)
olej na plátnû, 70x80 cm, rámováno ve zdobeném
rámu, signováno vpravo nahoﬁe, ãesk˘ malíﬁ Ïijící
v 1. tﬁetinû 20. století ve Francii, maloval v˘jevy
ze Ïivota BretoncÛ a BaskÛ, uveden v Tomanovû
slovníku,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
261 
Max, Franti‰ek (1895Zimní krajina s hradem Trosky
(A winter landscape with the castle Trosky)
tempera na kartonu, 32x40 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor byl Ïákem
Oldﬁicha BlaÏíãka, k malbû ãasto kromû ‰tûtce
pouÏíval ‰pachtli,
vyvolávací cena: 4200 CZK (150 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
262 
Novák, Láìa (1865-1944)
Mnich a dívka
(A monk and a young woman)
olej na plátnû, 83x84 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1925, autor studoval na
praÏské technice a AVU u profesora JavÛrka,
inspiroval se Al‰em a Schwaigerem, zpoãátku
se zab˘val nejen malbou, ale i stavitelstvím, vyzdobil
freskami fasádu Rottova domu na Malém námûstí
nebo ·torchova domu na Staromûstském námûstí,
ãasto maloval monumentální obrazy, jeho znaãkou
byly váhy,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1607 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

269
·afaﬁík, Jaroslav (1888-1947)
Altánek na skále
(An arbour on a rock)
olej na plátnû, 40x32 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1947, malíﬁ pÛsobící v Plzni,
literárnû ãinn˘,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

265
266 
Anonym
Portrét chlapce
(A portrait of a boy)
olej na plátnû, 37x26 cm, rámováno, âechy, kolem
poloviny 19. století, restaurováno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
267
·imÛnek, Jaroslav (1872-1939)
Kvûtinov˘ trh
(A flowers market)
olej na plátnû, 58x74 cm, rámováno, signováno
vpravo a vlevo dole, autor studoval malíﬁství v
Nûmecku, pozdûji Ïákem Antonína Slavíãka, autor
rád maluje praÏská zákoutí a trhy, jeho obrazy
reprodukovány v ãasopise „Zlatá Praha“,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
268
Hlaváãek, Josef (1894Letní krajina s polem a lesíkem
(A summer landscape with a field and a forest)
olej na plátnû, 39x59 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1933,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

271 
Hurt, Josef (1881-1945)
Údolí ﬁeky se stromy
(A valley of a river with trees)
olej na kartonu, 44x56 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, absolvent V·UP
v Praze u profesora Suchardy, malíﬁ krajináﬁ, zemﬁel
v koncentraãním táboﬁe,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

271
272 
Kováﬁ, Oldﬁich
Pû‰ina pokrytá snûhem
(A path covered with snow)
olej na kartonu, 29x35 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1944, vzadu název:
„U Chotûboﬁe“,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

263 
Anonym
Pohled na âesk˘ Krumlov
(A view of the town âesk˘ Krumlov)
tempera na kartonu, 45x33 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole neãitelnû, âechy,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
264 
ÎiÏka
Nahá dívka s kartáãem
(A nude female with a brush)
olej na kartonu, 47x37 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, âechy, 60. léta 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

272
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273 
Hérink, F. Hanu‰ (1889Staromûstské námûstí
(The Old Town Square)
akvarel, 15x20 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství v Praze
u profesorÛ Kalvody a Schwaigera, ilustroval ﬁadu
ãasopisÛ, pozdûji se vûnoval více krajinomalbû,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

34

273
274 
Anonym
Hrad u ﬁíãky
(A castle by a small river)
olej na plátnû, 55x68 cm, rámováno, malováno
v duchu romantismu poloviny 19. století, âechy
pﬁelom 19. a 20. století
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

274
275 
Anonym
Horská chalupa u potoka
(A mountains cottage by a stream)
olej na plátnû, 55x69 cm, rámováno, malováno
v duchu romantismu poloviny 19. století, âechy
pﬁelom 19. a 20. století
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
276 
Toman, Franti‰ek (1886Vesnice s potokem v zimû
(A village with a stream in winter)
olej na plátnû, 48x58 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu název: „Tání v Jistebnici“,
vyvolávací cena: 5800 CZK (207 EUR)
odhad: 7200 aÏ 9000 CZK

276

278
277
Anonym
Alpská krajina s jezerem
(A landscape in Alpes with a lake)
olej na dﬁevû, 42x58 cm, rámováno, malováno
v duchu romantismu poloviny 19. století, stﬁední
Evropa pﬁelom 19. a 20. století
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
278 
Sigmund, Karel Jan (1897Krajina s poli a chalupou
(A landscape with fields and a cottage)
olej na malíﬁském kartonu, 39x55 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval malíﬁství
v DráÏìanech a pozdûji u Otakara Nejedlého
v Praze, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
279 
Svolinsk˘, Karel (1896Tanãící pár
(A dancing couple)
perokresba kolorovaná akvarelem, 24x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1948, vlevo vûnování, dar
malíﬁe Karla Svolinského, autor studoval na V·UP
v Praze u profesorÛ B. Kafky a Kysely, grafik a malíﬁ,
ãasto pouÏíval akvarely, mezinárodnû uznávan˘
autor, získal Grand Prix na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi
v letech 1925 a 1937,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

279

280 
Svolinsk˘, Karel (1896Kohout stojící na kytici
(A cock standing on a bunch of flowers)
akvarel, 26x20 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1948, dar malíﬁe Karla
Svolinského, autor studoval na V·UP v Praze
u profesorÛ B. Kafky a Kysely, grafik a malíﬁ, ãasto
pouÏíval akvarely, mezinárodnû uznávan˘ autor,
získal Grand Prix na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi
v letech 1925 a 1937,
vyvolávací cena: 13 500 CZK (482 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK
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281 
Svolinsk˘, Karel (1896Moravská královna
(A Moravian Queen)
akvarel, 26x18 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, dar malíﬁe Karla Svolinského, autor
studoval na V·UP v Praze u profesorÛ B. Kafky
a Kysely, grafik a malíﬁ, ãasto pouÏíval akvarely,
mezinárodnû uznávan˘ autor, získal Grand Prix
na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi v letech 1925 a 1937,
vyvolávací cena: 14 500 CZK (518 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK
282 
Bouda, Cyril (1901Masky na masopustu
(Masks during a folk holiday)
kolorovaná perokresba, 30x20 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
iniciálami, návrh k ilustraci, studoval na AVU
v Praze u profesora ·vabinského, asistentem
profesora T. F. ·imona, proslul pﬁedev‰ím jako
grafik a ilustrátor
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 22 000 CZK
283 
Nejedl˘, Otakar (1883Krajina pod hradem Trosky
(A landscape under the castle Trosky)
akvarel na papíﬁe, 25x19, rámováno pod sklem,
dole nápis: „Nafik KoÈasovi OÈas“, vûnování Marii
Knotkové, autor studoval na AVU v Praze, Ïák
Antonína Slavíãka, hodnû cestoval nav‰tívil mimo
jiné Indii a Ceylon, v˘znaãn˘ malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 20 000 CZK
284
Anonym
Vesnice v Bosnû
(A village in Bosnia)
olej na kartonu, 29x43 cm, rámováno, signováno
vpravo dole iniciálami „D.·.“, vzadu nápis „Motiv
z Hercegoviny,“ pravdûpodobnû ãesk˘ autor
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 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: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

293
286
Mandel, Jiﬁí (Jura) (1886Podhorská vesnice se sadem
(A village under mountains with fruit trees)
olej na plátnû, 72x100 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství ve Vídni, patﬁí
mezi malíﬁe Slovácka, rád maloval Slovenskou
krajinu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
287 
Emler, Franti‰ek (1912Nahá Ïena stojící u vany
(A nude female standing by a wash tube)
olej na kartonu, 39x29 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malíﬁství na AVU
u profesora O. Nejedlého, a pozdûji v Itálii,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK
288 
Anonym
Sedící nahá dívka
(A sitting nude female)
olej na plátnû, 68x34 cm, rámováno, obraz
z pozÛstalosti BoÏeny Kuhnové,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK

289
Anonym
¤íãní údolí s borovicemi
(A river valley with pines)
olej na kartonu, 50x68 cm, rámováno, vpravo dole
znaãeno iniciálami JH, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK
290
Urban, Jan (1874-1921)
Záti‰í s ovocem a sklenicemi
(A still life with fruits and glasses)
olej na kartonu, 39x29 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malíﬁství na AVU v Praze
u profesora Îení‰ka, maluje náboÏenské obrazy,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK
291 
Spáãil, Jan (1892Plachetnice na moﬁi
(Sailboats on a sea)
olej na kartonu, 40x53 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství u profesora
Kalvody a ·etelíka, studia dokonãil v Mnichovû,
potom uãil malíﬁství v Rostovû na Donu, ãesk˘
legionáﬁ, krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
292
P˘cha, Josef (1914Krajina na vysoãinû s rozhlednou
(A landscape in highlands with a side-seeing
tour)
tempera na kartonu, 26x34 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1948,
autor byl Ïákem profesora BlaÏíãka a Dûdiny, malíﬁ
krajináﬁ,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4500 CZK
293 
Zavázal, Franti‰ek (1878Záti‰í s rÛÏemi
(A still life with roses)
olej na kartonu, 70x100 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství ve Vídni,
maluje pﬁedev‰ím záti‰í,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
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294 
Jelínek, Cína Franti‰ek (1882Letní krajina na vysoãinû
(A summer landscape in a highlands)
olej na kartonu, 27x38 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, autor studoval na
umûlecko prÛmyslové ‰kole a akademii v˘tvarních
umûní v Praze u profesora Vojtûcha Hynaise, malíﬁ
krajináﬁ, rád maluje horské kraje, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 500 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: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
296 
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878Staré praÏské stﬁechy
(Old Prague roofs)
olej na malíﬁském kartonu, 57x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, 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

297 
Anonym
·lechtická slavnost
(A noblemen holiday)
tempera na dﬁevû, 18x23 cm, rámováno
v dekorativním rámu, v˘jev ze Ïivota vzne‰ené
spoleãnosti doby rokoka, âechy, 2. polovina
19. století, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

300 
Frank, Friedrich (1871-1945)
Vesnice pod Alpami
(A village under Alpes)
kva‰ na papíﬁe, 28,5x38 cm, rámováno pod sklem,
rám se ‰títkem, signováno vpravo dole, popis:
„Aigen bei Salzburg“, znám˘ rakousk˘ krajináﬁ,
vytváﬁel vynikající akvarely,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1071 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

298
âern˘, Ota (1896Krajina u Labe
(A landscape around the river Labe)
kva‰ na papíﬁe, 30x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami
„O.â.“, vzadu popis s názvem: „Labe u Lobkovic“,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 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: 8800 CZK (314 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

299
âern˘, Ota (1896Krajina se stromy
(A landscape with trees)
kva‰ na papíﬁe, 33x45 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami
„O.â.“, vzadu popis s názvem: „Podzim v Polabí“,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

302 
Kahrer, Max (1878-1937)
Svaãina v zahradû
(A snack in a garden)
olej na plátnû, 47x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1912, znám˘ nûmeck˘ malíﬁ,
osobit˘ styl s prvky moderní malby,
vyvolávací cena: 60 000 CZK (2143 EUR)
odhad: 70 000 aÏ 90 000 CZK
303 
Mal˘, Václav (1874-1935)
Sedící dívka v kroji
(A sitting female in a national costume)
olej na kartonu, 32x22 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo nahoﬁe, autor studoval
na AVU v Praze u profesorÛ Îení‰ka a Schwaigera,
oblíbil si Chodsko, maloval místní krajinu a v˘jevy
ze Ïivoda ChodÛ, vytváﬁel monumentální obrazy,
v roce 1910 ocenûn na v˘stavû v Lond˘nû,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
304 
Anonym
MuÏ hrající na pí‰Èalu
(A man playing a flute)
olej na plátnû, 55x46 cm, rámováno,
pravdûpodobnû vyobrazení krysaﬁe, Francie pﬁelom
19. a 20. století, vzadu na plátnû oti‰tûná adresa
rámaﬁství,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11000 CZK
305 
Anonym
Madona jako královna s dítûtem
(The Holly Mother like a queen with her child)
olej na plátnû, 80x67 cm, âechy, barokní malba,
2. polovina 18. století, restaurováno, kulturní
památka, není v˘vozní povolení,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1500 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK
306 
Skála, Karel (1908PÛlpostava ‰ijící dívky
(A half figure of a knitting female)
olej na plátnû, 50x65 cm, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU v Praze u profesora
Nechleby, portrét hereãky Národního divadla
Tom‰ovicové,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
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307 
Kühne, A.
Záti‰í s ovocem a baÏantem
(A still life with fruits and a pheasant)
olej na plátnû, 68x98 cm, rámováno v dekorativním
rámu, signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 14 0000 aÏ 17 000 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: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
309 
Maran, S.G. (1886Záti‰í s ovocem
(A still life with fruits)
olej na kartonu, 56x67 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1921, autor byl malíﬁ krajináﬁ
a grafik, rád maloval praÏská zákoutí,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
310 
Kupka, Franti‰ek (1871-1957)
Praãlovûk
(Prehistorical man)
kresba uhlem,ãern˘m akvarelem a bûlobou na
papíﬁe, 45x61 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, kresba zhotovena jako karikatura,
praãlovûk má obliãej s lidsk˘mi rysy, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Sequense, jako LannÛv
stipendista odjel v roce 1895 do PaﬁíÏe, pÛsobil zde
zpoãátku jako ilustrátor ãasopisÛ a karikaturista,
v dobû války se angaÏoval jako ãesk˘ legionáﬁ, po
válce stﬁídavû pob˘val v Praze a stal se profesorem
AVU, uÏ v meziváleãném období zaãínal s abstraktní
malbou a po II. svûtové válce vytváﬁel v˘hradnû
abstrakci, jeden z nejznámûj‰ích ãesk˘ch malíﬁÛ
20. století, mnoho Kupkov˘ch dûl se v âechách
zachovalo díky sbírce jeho mecená‰e továrníka
Jindﬁicha Waldese, abstrakní Kupkova díla v Praze
vystavila sbûratelka Meda Mládková, není v˘vozní
povolení,
vyvolávací cena: 65 000 CZK (2321 EUR)
odhad: 100 000 aÏ 120 000 CZK
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311
Anonym
Zimní krajina
(A winter landscape)
tempera na kartonu, 32x41cm, rámováno pod sklem
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole
neãitelnû,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 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: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

313
Kosina, Jiﬁí (1891Pohled na Hradãany s Karlov˘m mostem
(A view of Hradãany with the Charles Bridge in
Prague)
olej na kartonu, 18x23 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem F. Engelmüllera, zab˘val
se malbou i grafikou,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
314 
Hosperger, Emanuel (1891Moﬁe se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátnû, 72x98 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malíﬁství v Mnichovû
u profesora Brucknera, cestuje do Francie, Itálie
a Dalmácie a zobrazuje moﬁe,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (892 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK
315 
Anonym
Portrét dámy s náu‰nicemi a náhrdelníkem
(A portrait of a lady with earrings and a
necklace)
olej na plátnû, 32x25 cm, rámováno, âechy, dobov˘
portrét po roce 1850,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
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316 
Anonym
Nahá bohynû Diana pod stromem
(The nude goddess Diana under a tree)
olej na plechu, 32x23 cm, rámováno, vpravo dole
znaãeno iniciálami J.B., stﬁední Evropa, pﬁelom
19. a 20. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7200 aÏ 9000 CZK

319
·vejcar, Václav (1962Krajina zlatého svitu
(A landscape of a gold blair)
olej na sololitu, 40x25 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 2001, znám˘ jihoãesk˘ autor,
nûkolik desítek samostatn˘ch v˘stav, v jeho dílech se
objevují surrealistické mystické prvky,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

317 
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878Dvorek u domu v jiÏní Evropû
(A yard by house in south Europe)
olej na malíﬁském kartonu, 49x55,5 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor byl módním malíﬁem
20.-30.let 20.století, proslavil se pﬁedev‰ím díky
malbám moﬁe, pravidelnû cestoval do Dalmácie
a Itálie,
vyvolávací cena: 17 500 CZK (625 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

320 
Anonym
Dívka krmící holuby
(A girl feeding pigeons)
olej na plátnû, 45x142 cm, rámováno v atypickém
rámu, zﬁejmû souãást interiéru, plátno dodateãnû
uzpÛsobené rámu, signováno pravdûpodobnû
Paul Meyerheim, konec 19. století,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1500 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK

318 
·vejcar, Václav (1962Z klenotÛ hlubin
(From tresors of a deep)
olej na sololitu, 40x30 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 2001, znám˘ jihoãesk˘ autor,
nûkolik desítek samostatn˘ch v˘stav, v jeho dílech
se objevují surrealistické mystické prvky,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

321 
Hork˘, Franti‰ek (1879-1936)
Pohádkov˘ motiv z lesa
(A fairytale motif from a forest)
pastel na papíﬁe,67x54 cm, rámováno pod sklem,
obraz ze série pohádkov˘ch motivÛ, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Îení‰ka, malíﬁ a grafik,
maluje krajiny, ale i postavy ve stylu H. Swaigra,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (214 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

322 
Hork˘, Franti‰ek (1879-1936)
Pohádkov˘ motiv s ãarodûjem
(A fairytale motif with a wizard)
pastel na papíﬁe,67x54 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, obraz ze série pohádkov˘ch
motivÛ, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Îení‰ka, malíﬁ a grafik, maluje krajiny, ale i postavy
ve stylu H. Swaigra,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK
323 
Pryl, Emanuel (1896Pohled na Hradãany od Národního divadla
(A view of Hradãany from the National Theatre
in Prague)
olej na plátnû, 58x83 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, malba ve stylu
Antonína Slavíãka, autor byl bûhûm 1. svûtové války
zajat v Rusku, studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole v Praze a na ukrajinské akademii,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (607 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK
324 
Anonym
Maìarská svatba
(A Hungarian wedding)
olej na dﬁevû, 20x31 cm, rámováno, signováno vlevo
dole neãitelnû, Maìarsko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 7200 aÏ 9000 CZK
325
Franze, Josef
Houby
(Mushrooms)
olej na plátnû, 38x28 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu popis v nûmãinû: „Podle pﬁírody
malováno Josefem Franzem 1930“,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK

325
326
Lázniãka, L.
Cesta lemovaná topoly
(A road with trees along)
olej na malíﬁském kartonu, 51x60 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor uveden v Tomanovû
slovníku, âechy 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
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327
Bino, Josef (1881Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na kartonu, 48x41 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

328 
Anonym
Parní lodû na horském jezeﬁe
(Steam boats on a moutains lake)
olej na plátnû, 56x72 cm, rámováno,
pravdûpodobnû Rakousko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (786 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK

330 
·amberk, Vladimír (1869pﬁipsáno
Portrét stojící dámy
(A portrait of a standing lady)
olej na malíﬁské kartonu, 72x102 cm, rámováno,
po‰kozeno, autor studoval malíﬁství na AVU v Praze,
v Mnichovû a ¤ímû, pÛsobil v USA, ilustroval
ãasopisy, namaloval portrét Emy Destinové
a T.G. Masaryka,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

329 
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: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
331 
Kovová plaketa s dívkou v kroji
(A metal plaque with a female in a national
costume)
âechy, Ïelezárny RoÏmitál, konec 19. století, secese,
datováno 1893, text: „Na motivy moravské balady
Ne‰Èastná vojna,“ autor Franti‰ek Úprka
(1868-1929), rozmûr plakety 60x70 cm, rámováno
v dﬁevûném rámu,
vyvolávací cena: 2600 CZK (93 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3800 CZK

333 
Bronzov˘ chrt
(A bronze greyhound)
Francie, 20.-30. léta 20. století, bronz patinovan˘
za studena, podstavec ze svûtle hnûdého mramoru,
v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
334 
Nah˘ luãi‰tník
(A naked archer)
Francie, 20. aÏ 30. léta 20. století, styl art deco,
kovová patinovaná kompozice na brazilském onyxu,
signováno v kovu S. Melani, Made in France,
v˘‰ka 45 cm, délka 62 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad:15 000 aÏ 18 000 CZK

332 
Mistiãka s bronzovou rybou
(A small dish with a fish from bronze)
Rakousko, VídeÀ, 1. tﬁetina 20. století, vídeÀsk˘
bronz - pstruh, patinovan˘ za studena, mistiãka
z brazilského onyxu, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 7900 CZK (282 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

331

332
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338 
Bronzová socha svatého Petra s klíãem
(A bronze statue of St. Peter with a key)
âechy, datováno 1948, socha vytvoﬁená jako model
pro postavu z praÏského orloje, na podstavci nápis
„Sv. Petr z orloje“, signováno „V. Sucharda“, Vojta
Sucharda narozen˘ 1884 studoval na V·UP v Praze
a u svého otce Antonína Suchardy, spolupracoval se
sv˘m star‰ím bratrem rovnûÏ sochaﬁem Stanislavem
Suchardou, pro vypálen˘ praÏsk˘ orloj navrhl
po druhé svûtové válce nové sochy apo‰tolÛ, v˘‰ka
sochy 30 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

333
335 
Stojící dívka s ko‰íkem
(A standing young female with a basket)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, patinovaná pálená
keramika, ve hmotû signováno Lefévre, v˘‰ka 76 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 29 000 aÏ 36 000 CZK

338

336

339 
Sedící akt
(A sitting nude female)
âechy, kolem poloviny 20. století, pálená hlína,
signováno na podstavci: „B. Benda“, Bﬁetislav Benda
- v˘znamn˘ ãesk˘ sochaﬁ, narozen˘ v roce 1897,
Ïák profesora Myslbeka a ·tursy, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

335
336 
Taneãnice se zvedací sukní
(A dancer with an opening skirt)
Rakousko, 20.-30. léta 20.století, vídeÀsk˘ bronz
na kamenném podstavci, modelér Franz Bergman,
v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
337 
Fotbalista na misce
(A football player on a dish)
âechy, 20.-30. léta 20. století, fotbalista z kovové
kompozice na ãerném mramoru, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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340
340 
Medaile k v˘roãí v˘stavy v Praze v roce 1891
(A medaile for aniversary of exhibition in Prague
in the year 1891)
âechy, datováno 1891, stﬁíbrná medaile v dﬁevûné
etuji zdobené emailovan˘m ‰títkem, medaile
puncovaná Rakousko-Uhersk˘m puncem, na líci
vyobrazen lev se ‰títem s daty 1791, 1891,
Ag 800/1000, váha 38,4 g, prÛmûr 4,3 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

342

341 
Bronzová socha stojící nahé dívky
(A bronze statue of a standing nude female)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, patinovan˘ bronz, nahá
dívka drÏí v jedné ruce ‰aty a v druhé lipové listy,
signováno v bronzu: „V. Brázda“, dﬁevûn˘ podstavec
se ‰títkem: „Budujeme Slezsko 1945-1946“, Vilém
Brázda (1901-1931), Ïák profesora ·tursy a v PaﬁíÏi
profesora Bourdella, sochaﬁ i malíﬁ,
v˘‰ka sochy 39 cm,
vyvolávací cena: 15 500 CZK (554 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
342 
Bronzová plaketa s muÏem a stromem
(A bronze plaque with a man and a tree)
âechy, poãátek 20. století, v˘jev inspirovan˘ básní
Vrba z básnické sbírky Kytice od K.J. Erbena, autor
Stanislav Sucharda (1866-1916), rozmûr plakety
16x59 cm, rámováno v dobovém rámu,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
343 
Bronzová plaketa se Ïenou u skály a dítûtem
(A bronze plaque with a woman by a rock and a
child)
âechy, poãátek 20. století, v˘jev inspirovan˘ básní
„Poklad“ z básnické sbírky Kytice od K.J. Erbena,
autor Stanislav Sucharda (1866-1916), rozmûr
plakety 16x59 cm, rámováno v dobovém rámu,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
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344 
Busta dívky hudebnice
(A bust of a female musician)
Francie, pﬁelom 19. a 20.století, keramika
patinovaná v barvû bronzu, signováno ve hmotû J.
Siguluche, v˘robce A. Hanne, v˘‰ka 50 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 19 000 CZK
345 
Kovová busta dívky s kﬁíÏkem na krku
(A metal buste of a female with a cross on her
neck)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, kovová kompozice
patinovaná za studena, signováno H. Levasseur,
v˘‰ka 43 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

344

346
Dívka v krinolínû s odmítav˘m gestem
(A female in a crinoline with a refusing gest)
Nûmecko, Berlín, 20.-30. léta 20. století, ãernû
patinovan˘ bronz, hlava a ramena ze slonoviny tak
zvan˘ chryselefantin, signováno v bronzu Bruno
Zach, model z roku 1920, svûtovû uznávan˘
rakousk˘ umûlec období art deco, vytváﬁí sochy
s erotick˘mi námûty, název modelu „Noãní kráska“,
podstavec ze zeleného brazilského onyxu,
v˘‰ka 36,5 cm,
vyvolávací cena: 75 000 CZK (2679 EUR)
odhad: 120 000 aÏ 150 000 CZK

346

PLATEBNÍ PAUZA
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KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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