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Základní informace

1. Pfiedmûty draÏby budou draÏeny v pofiadí
podle toho katalogu.

2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny
vyvolávací a pfiedstavující zároveÀ nejniÏ‰í
podání. 

3. DraÏba probíhá v jednotliv˘ch kolech, která
jsou oznaãena v tomto katalogu a která dále
oznámí licitátor. V pfiestávkách mezi
jednotliv˘mi koly musí vydraÏitel vûci
z bezprostfiednû pfiedcházejícího kola ihned
zaplatit. Pokud k úhradû nedojde a draÏba
tak bude zmafiena, bude vûc draÏena
v následujícím kole znovu.

4. Po‰kození pfiedmûtÛ draÏby odpovídající
bûÏnému opotfiebení s ohledem na jejich
stáfií se v katalogu neuvádûjí. Je ve vlastním
zájmu úãastníka draÏby, aby se pfied
draÏbou osobnû seznámil se stavem kaÏdé
vûci a je v˘hradnû na jeho uváÏení, zda vûc
odpovídá uvedenému popisu. DraÏebník
neodpovídá za pfiípadn˘ chybn˘ popis ãi
pravost vûci urãené pro draÏbu, v tomto
smyslu neposkytuje draÏebník vydraÏiteli
Ïádnou záruku.

5. Úãastník draÏby se svou pfiítomností na
draÏbû podfiizuje podmínkám uveden˘m
v draÏebním fiádu, kter˘ je obsaÏen v tomto
katalogu v plném znûní.

6. Pfiedmûty, které byly urãeny jako kulturní
památky nebo u kter˘ch probíhá fiízení
o takovémto urãení jsou oznaãeny
symbolem „ -p- “ a podléhají zvlá‰tnímu
reÏimu podle zákona âNR ã. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péãi, v platném znûní.
V˘voz v‰ech pfiedmûtÛ kulturní hodnoty
podléhá zvlá‰tnímu reÏimu podle zákona
71/1994 Sb., o prodeji a v˘vozu pfiedmûtÛ
kulturní hodnoty, v platném znûní.

7. Pfii pfiepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 28 CZK.

DRAÎEBNÍ 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 15. 4. 2007 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,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání

ménû neÏ 2 000,- CZK;
b) 200,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího

podání alespoÀ 2 000,- Kã, ale ménû neÏ 
5 000,- CZK;

c) 500,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího podání
alespoÀ 5 000,- CZK, ale ménû neÏ 
10 000,- CZK;

d) 1 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 10 000,- CZK, ale ménû
neÏ 40 000,- CZK;

e) 2 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 40 000,- CZK, ale ménû
neÏ 100 000,- CZK;

f ) 10 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 100 000,- CZK, ale ménû
neÏ 200 000,- Kã;

g) 20 000,- Kã, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 200 000,- CZK, ale ménû
neÏ 400 000,- CZK;

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE

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

V˘stava draÏen˘ch pfiedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne 
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech 
7. - 14. 4. 2007 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 
7 - 14th April 2007 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Aukce probûhne v nedûli 15. 4. 2007 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 15th April at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.

Parkovat je moÏné v podzemních garáÏích pod nám. Jana Palacha
(vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages under the Jan Palach sq.
(entrance by Rudolfinum).

PoloÏky 164 - 170 budou draÏeny ve prospûch obãanského sdruÏení
Pfiíznivci alternativního ‰kolství v Hradci Králové - Waldorfská ‰kola.
Více informací uvnitfi katalogu.
Items 164 - 170 will be sold in auction. The profit be used for the public
voluntary the ”Friends of alternative education in Hradec Králové - Waldorf
School” . More information inside the catalogue.

PROGRAM AUKCE (PLAN OF AUCTION)

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

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

II. SKLO (GLASS)
III. PORCELÁN A KERAMIKA 

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

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

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

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

PLATEBNÍ PAUZA (PAYMENT BREAK)
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h) 50 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 400 000,- CZK, ale
ménû neÏ 1 000 000,- CZK;

i) 100 000,- CZK, ãiní-li v˘‰e nejniÏ‰ího
podání alespoÀ 1 000 000,- CZK;

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 7. - 14. 4. 2007 vÏdy od 10:00 do
18:00 hodin v ALMA ANTIQUES, Praha
1, Valentinská 7. V prÛbûhu prohlídky
nejsou její úãastníci oprávnûni jak˘mkoli
zpÛsobem obrazovû zachycovat vystavené
vûci. Úãastníci prohlídky jsou rovnûÏ
povinni podfiídit se v‰em opatfiením
draÏebníka pfiijat˘m na ochranu
vystaven˘ch vûcí.

6. Úãastník draÏby, kter˘ se dá v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû plné moci
je povinen sloÏit draÏebníkovi draÏební
jistotu. DraÏební jistota ãiní 30 %
z nejniÏ‰ího podání kaÏdého pfiedmûtu
draÏby, kter˘ chce takov˘to úãastník draÏby
draÏit.
DraÏební jistotu lze sloÏit v hotovosti
v provozovnû draÏebníka na shora uvedené
adrese. Dokladem o sloÏení draÏební jistoty
je potvrzení vydané draÏebníkem.

DraÏební jistotu lze sloÏit i na úãet
draÏebníka veden˘ u âeské spofiitelny a.s.,
Praha 1, Rytífiská 29, ã.ú.:
1937782309/0800. Dokladem o sloÏení
draÏební jistoty je originál v˘pisu z úãtu
banky úãastníka draÏby, ze kterého je
zfiejmé, Ïe ãástka odpovídající draÏební
jistotû byla odepsána z úãtu úãastníka
draÏby a pfievedena na oznaãen˘ úãet
draÏebníka.
JestliÏe úãastník draÏby pfiedmût draÏby
nevydraÏil, vrátí mu draÏebník sloÏenou
draÏební jistotu nejpozdûji do dvou
pracovních dnÛ ode dne konání draÏby,
a to na úãet, ze kterého byla draÏební
jistota poukázána, nebo na jin˘ úãet
oznaãen˘ úãastníkem draÏby.

7. V prÛbûhu pfiestávek mezi jednotliv˘mi
koly draÏby, která jsou oznaãena v katalogu
vûcí urãen˘ch pro draÏbu a která dále
oznámí licitátor, musí vydraÏitel ihned
zaplatit cenu vûci dosaÏenou vydraÏením,
ke které mu byl udûlen pfiíklep
v bezprostfiednû pfiedcházejícím kole draÏby.
Ve stejné lhÛtû musí vydraÏitel dále zaplatit
náklady spojené s pfiedáním pfiedmûtu
draÏby, které ãiní 12% z ceny dosaÏené
vydraÏením + DPH. Platba musí b˘t
provedena v hotovosti. 

8. VydraÏenou vûc pfiedá draÏebník vydraÏiteli
ihned po zaplacení v‰ech plateb podle ãl. 7.
této draÏební vyhlá‰ky. VydraÏitel se mÛÏe
s draÏebníkem dohodnout na jiném
termínu vydání vydraÏené vûci, kter˘
nebude del‰í neÏ pût pracovních dnÛ ode
dne konání draÏby. V takovém pfiípadû
bude vydraÏená vûc vydána ve shora
oznaãeném sídle draÏebníka proti
pfiedloÏení dokladu o zaplacení. 

9. Úãastník draÏby se mÛÏe dát v draÏbû
zastupovat zástupcem na základû písemné
plné moci s úfiednû ovûfien˘m podpisem.
Úãastník draÏby mÛÏe za svého zástupce
tímto zpÛsobem zvolit i draÏebníka. V plné
moci musí úãastník draÏby (zmocnitel)
uvést i vûci, které má za nûho zmocnûnec
draÏit a dále urãit limit, do kterého za nûho
má zmocnûnec pfiihazovat, a to pro kaÏdou
vûc zvlá‰È. 
Pfiijetí plné moci draÏebníkem, pfiípadnû
umoÏnûní úãasti na draÏbû jinému
zmocnûnci úãastníka draÏby, je vázáno na
sloÏení draÏební jistoty úãastníkem draÏby
podle ãl. 6. této draÏební vyhlá‰ky.

V Praze dne 5. 3. 2007
Jan Jaro‰

Notice: The English text is only a summary
of the czech version.

Basic information

1. Items will be auctioned in numerical order
as listed in this catalogue.

2. The prices listed in this catalogue are
starting prices which represent the lowest
bid. Sums in brackets represent the
auctioneers' evaluation price.

3. The auction will procede in several sessions.
Each session is followed by a break during
which all of the items auctioned in the
preceeding session should be paid for.
A failure to settle the payment will result in
reinstatement of the particular item back
into the auction. This item will then be
auctioned in the following session. 

4. Damage due to regular wear and ageing is
not specified in the catalogue description of
the item. Auctioneer is not responsible for
inaccuracies in the catalogue descriptions or
the authenticity of the items in auction. In
this sense the auctioneer can not provide
any guarantee for the bidder.

5. It is required that all individuals taking part
in the auction keep to auction rules listed
fully in the Czech language part of the
catalogue. This translation includes main
rules and basic auction information only.

6. The items that are official considered
'cultural heritage' are marked by the letter
„-p-“ in the catalogue and are subject to
special regulations under CNC (tha Czech
National Council) Act No. 20/1987 Coll.
on Care and Conservation of State Cultural
Heritage as applicable. These regulations
also include restrictions in export of these
itmes from the Czech Republic.

7. The price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 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, 
15th April 2007 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,- CZK;

c) 500,- CZK, when the set lowest bid
ranges between 5 000,- CZK and 
10 000,CZK;

d) 1 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 10 000,- CZK and 
40 000,- CZK;

e) 2 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 40 000,- CZK and 
100 000,- CZK;

f ) 10 000,- CZK, when the set lowest bid
ranges between 100 000,- CZK and 
200 000,- CZK;

g) 20 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 200 000,- CZK and 
400 000,- CZK;

h) 50 000,- Kã, when the set lowest bid
ranges between 400 000,- CZK and 
1 000 000,- CZK;

i) 100 000,- Kã when the set lowest bid
exceeds 1 000 000,- CZK;

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 7 - 14th April 2007 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, 5th March 2007
Jan Jaro‰  
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1 �
Devût stfiíbrn˘ch mistiãek
(Nine silver small bowls)
Anglie, 1. tfietina 20. století, mistiãky zdobené
prolamováním a rytím, pravdûpodobnû slánky, 
Ag 925/1000, celková hmotnost 187,2 g,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

2 �
Stfiíbrná miska s porcelánovou vloÏkou
(A silver bowl with a porcelain inlay)
Anglie, 1.tfietina 20. století, zdobeno prolamováním,
vloÏka znaãená Staffordshire, Ag 925/1000,
hmotnost bez vloÏky 100,4 g, vloÏka po‰kozená,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2900 CZK

3 �
Stfiíbrn˘ jednoosobní pfiíbor v etuji
(A silver fork, knife and spoons for one person
in a box)
âeskoslovensko, Sandrik, 20.-30. léta 20. století,
znaãeno puncovní znaãkou I. republiky, atypick˘
design ve stylu art deco, Ag 800/1000, váha 232 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

4 �
·est zmrzlinov˘ch lÏiãek v etuji
(Six ice-cream spoons in a box)
âeskoslovensko, Sandrik, 30.- 40. léta 20. století,
Ag 800/1000, celková hmotnost 124,2 g,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

5 �
Devût stfiíbrn˘ch slánek v etuji
(Nine silver salt-cellars in a box)
USA, Kalifornie, A.F. Edwards, 1. polovina
20. století, osvûdãení puncovního úfiadu,
Ag 925/1000, celková hmotnost 64,8 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

6 �
Stfiíbrná stolní toaletní souprava
(A silver table toilet set)
USA, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, zrcátko 
s rukojetí, kartáã, kartáã s rukojetí, lÏíce na boty,
pilník, celkem 5 kusÛ, kombinace stfiíbra 
a obecného kovu, osvûdãení puncovního úfiadu,
Ag 925/1000, celková hmotnost 815 g btto,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

7
Dfievûná krabice zdobená intarzovan˘m pruhem
(A wooden box decorated with an inlay stripe)
âechy, 20.-30. léta 20.století, styl art deco,
pÛdorys 25x32 cm, 
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

8 �
PerleÈové divadelní kukátko 
(Mother of pearl opera-glasses)
Západní Evropa, poãátek 20. století, mosaz
vykládaná perletí, funkãní stav, délka 10 cm,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

9 �
Mosazná krabiãka s plastickou v˘zdobou
(A brass box with a plastic decoration)
Severní âechy, 20.-30. léta 20. století, plasticky
zdobeno v barokním stylu, osazeno sklenûn˘mi
kameny v barvû tyrkysu, krabiãka na ‰perky, 
délka 9 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

10 �
Mosazná pudfienka zdobená emaily 
a malbou kvûtin 
(A brass powder case decorated with enamels 
and a painting of flowers)
âechy 20.-30. léta 20. století, zdobeno barevn˘mi
emaily a plastick˘m dekorem, umûlecké zpracování,
na dnû znaãeno „Made in Czechoslovakia,“ mírnû
po‰kozeno, délka 6 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2400 CZK

11
Kovová miska s víãkem a rukojetí
(A metal bowl with a cover and a handle)
Anglie, F.B. Rogers Silver Co., 20.-30. léta 
20. století, stfiíbfiená mûì, dfievûná rukojeÈ, urãeno 
pravdûpodobnû na horkou omáãku, zdobeno rytím,
‰ífika 21 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

12
Gobelín v umûleckém rámu
(A tapestry in an art frame)
pravdûpodobnû Francie, 1. tfietina 20. století, 
strojní gobelín podle Rubensova námûtu „Alegorie
léta,“ rámováno pod sklem, rozmûr 62x93 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK

PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)

I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)

1          2

3

4

5

6

8

9                     10
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13 �
Mosazn˘ svícínek zdoben˘ emaily
(A brass small candle-stick decorated with
enamels)
Francie, pravdûpodobnû Limoges, 2. polovina
19. století, jednoplamenn˘ svícen s rukojetí,
zdobeno barevn˘mi emaily (technika cloisoné),
na rukojeti emaily setfieny pouÏíváním, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

14 �
Cínová váza zdobená postavami
a kvûty (A tin vase decorated with figures
and flowers) 
Francie, pfielom 19. a 20. století, stfiíbfien˘, plasticky
zdoben˘ cín, stfiíbfiení ãásteãnû setfieno,
v˘‰ka 34,5 cm, 
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

15 �
Pu‰ka pfiedovka
(A rifle loaded from the front)
Rakousko, znaãeno Josef Rutte, kolem poloviny
19. století, perkusní mechanismus, délka 126 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

16 �
Psací souprava v etuji
(A writing set in a box)
âechy, 1. tfietina 20. století, styl ovlivnûn˘
vídeÀskou secesí, mosaz kombinovaná s hnûd˘m
celuloidem, ryto, malováno, nÛÏ na dopisy, tuÏka,
peãetítko, drÏák na pera, celkem 5 kusÛ,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

17 �
Párové mosazné lampy na zeì
(A pair of brass lamps on a wall)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
lampy ve tvaru vûjífie s ramínky, stínidla ve tvaru
válcÛ, restaurováno, zavedena nová elektrifikace,
funkãní stav, v˘‰ka se stínidlem 30 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

18 �
Ml˘nek na kávu
(A small mill for coffee)
âechy, 1. tfietina 20. století, funkãní stav,
niklem pokovená mosaz, patina, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

19 �
Desertní stfiíbrné pfiíbory pro dvanáct osob
(Desert silver knives, spoons and forks
for twelve persons)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, celkem
36 kusÛ, Ag 800/1000, celková hmotnost
1332 g btto, 
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

20
Sedm kuchyÀsk˘ch noÏÛ
(A seven kitchen knives)
Anglie, 2. polovina 19. století, ocel, stfiíbro a imitace
kosti, ‰est kusÛ délka 27 cm, jeden kus 31 cm,
vyvolávací cena: 2100 CZK (75 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4300 CZK

21 �
Bronzov˘ lev na kalamáfii
(A bronze lion on an inkstand)
Francie, pfielom 19. a 20. století, lev na kamenném
kalamáfii, kvalitní umûlecké provedení, délka 37 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK 

22
âernobíl˘ gobelínek v umûleckém rámu
(A black and white small tapestry in an art frame)
pravdûpodobnû Francie, pfielom 19. a 20. století,
rámováno pod sklem, tak zvan˘ „lyonsk˘ gobelín,“
popis ve francouz‰tinû: „podle F. Lacaille, Maria
Panna,“ vyobrazení Marie sedící s dítûtem na trÛnu,
rozmûr 49x28 cm, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

23 �
Dortová lopatka se stfiíbrnou rukojetí v etuji
(A cake spoon with a silver handle in a box)
âechy, 1. tfietina 20. století, stfiíbrná rukojeÈ
puncovaná ãeskoslovensk˘m puncem, zlacená
nabûraãka s ryt˘m kvûtinov˘m dekorem, délka 
31 cm, celková hmotnost 132 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

24 �
Svûtle hnûd˘ medvídek s cínovou znaãkou
v pravém uchu
(A pale brown small bear with a tin mark
in the right ear)
Nûmecko, po roce 1906, znaãka Steiff -
nejslavnûj‰ího v˘robce tohoto typu hraãek,
oãi dfievûné knoflíky, na zádech hrb, 4 vy‰ívané
drápky, kloubové spojení konãetin, hlava s trupem
je spojená kovovou konstrukcí, v˘plní je dfievitá
vlna, uvnitfi nefunkãní mruãící mechanismus,
délka 32 cm, silnû po‰kozeno, vypadané chlupy,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

25 �
Îlut˘ medvídek
(A yellow bear)
âechy, 1. polovina 20. století, oãi knoflíky, vy‰ívan˘
ãumák a tlama, pfiimûfien˘ stav, délka 40 cm, 
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

14
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26 �
Alpakov˘ ledák na lahev vína
(An alpacca ice bowl for a bottle of a wine)
Francie, 1. tfietina 20. století, stfiíbfiená mosaz,
mírnû setfieno, zdobeno dvûmi lvími hlavami
drÏícími v tlamû kruhy na uchopení, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

27 �
Stfiíbrné ‰estiosobní malé pfiíbory v etuji
(A silver small knives and forks for six people
in a box)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, pfiedkrmové
pfiíbory, Ag 800/1000, celková hmotnost 210 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

28 �
Petrolejová lampa
(A petroleum lamp)
stfiední Evropa, znaãeno Brenner, Kosmos, pfielom
19. a 20. století, sklo kombinované s mosazí,
atypick˘ systém zvedání stínidla,
základní v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

29 �
Pistole
(A pistol)
Rakousko, 2. polovina 18. století, perkusní
mechanismus atypicky na levé stranû, funkãní stav,
kombinace dfieva, mosazi a oceli, délka 46 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

30 �
Korbel s cínov˘m víãkem
(A holb with a tin cover)
Nûmecko, Bavorsko, pfielom 19. a 20. století,
modfie glazovaná kamenina, plasticky zdobeno
ornamenty ve stylu pseudorenesance, v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

31 �
Cínová váza s plastickou v˘zdobou ka‰tanÛ
a ka‰tanov˘ch listÛ
(A tin vase with a plastic decoration
of a chestnuts and chestnuts leaves)
Francie, pfielom 19. a 20. století, secesní styl,
znaãeno „Etains d’art,“ signatura modeléra 
„T. Cortesi,“ v˘‰ka 37,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

32 �
Lampiãka ze slonoviny
(A lamp from an ivory)
Afrika, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
horní dutá ãást klu zdobená rytinou krokod˘lÛ,
osazeno na ebenu, uvnitfi elektrifikováno, funãní
stav, v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (446 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

33 �
Secesní cínov˘ tác
(An Art Nouveau tin plate)
Rakousko, pfielom 19. a 20. století, plasticky
zdoben˘ cín, mosazné stfiíbfiené dno, znaãeno
„Argentor AS, “ délka 54 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (114 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

34 �
Zlatá tabatûrka
(A gold cigarette case)
âeskoslovensko 20.- 30. léta 20. století,
zdobeno gravírováním ve tvaru ãtvercÛ,
Au 585/1000, celková hmotnost 117,8 g,
vyvolávací cena: 39 900 CZK (1425 EUR)
odhad: 50 000 aÏ 60 000 CZK

35 �
Stolní pracovní lampa
(A table working lamp)
âeskoslovensko 20.- 30. léta 20. století, chromovaná
lampa napevno pfiipevnitelná ke stolu, kloubové
natáãení, délka 98 cm, 
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3400 aÏ 4000 CZK

36 �
Cigaretová ‰piãka v etuji
(A cigarette holder in a box)
stfiední Evropa, poãátek 20. století, mofiská pûna,
náustek jantar, fiezba tfií buldokÛ, na etuji název
prodejce „EM. Czapek, Praha,“ délka 12 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

33
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39 �
Zlatohnûdá váza s rytinou slonÛ
(A gold brown vase with an engraving
of elephants)
âechy, Moser, kolem poloviny 20.století, fasetovû
brou‰eno, hluboká rytina signovaná Schreiber,
kvalitní provedení, námût rytiny v duchu stylu art
deco, v˘‰ka 26,5 cm,
vyvolávací cena: 17 500 CZK (625 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

40 �
Váza ze zeleného irizovaného skla
plasticky zdobená kvûtinou
(A vase from green irisated glass
with the plastic decoration of a flower)
JiÏní âechy, Lenora, sklárna Kralik, pfielom 19. a 
20. století, secesní styl, atypick˘ design, v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (750 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

41 �
Brou‰ená karafa se ‰esti sklenicemi
zdobená hnûdou lazurou
(A cut decanter with six glasses
decorated with brown overlay)
Severní âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 
20.-30. léta 20. století, fasetovû brou‰eno, zdobeno
lazurou v barvû topazu, v lazufie ryt˘ dekor kytice,
v˘‰ka karafy 24 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4500 aÏ 6000 CZK

42
Tfii brou‰ené dózy s ãervenou lazurou
(Three cut bowls with a red overlay)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida),
20.-30. léta 20. století, fasetovû brou‰eno, zdobeno
ãervenou lazurou s rytinou stylizovan˘ch kvûtÛ,
flakon na parfém a dvû dózy, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

6

37 �
Barokní vykládaná truhla
(A baroque inlayed chest)
âechy, pfielom 18. a 19. století, intarzie s motivem
ptákÛ a ornamentÛ, truhla na ãtyfiech nohách,
zkosené pfiední hrany, pÛvodní kování vãetnû klíãe,
hloubka 66 cm, délka 121 cm, v˘‰ka 69 cm,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1071 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 42 000 CZK

38 �
Kovov˘ kvûtinov˘ stolek
(A metal flower table)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století, secesní styl,
chromovaná litina, plasticky zdobeno hlavou Ïeny
a kvûtinami, znaãeno pravdûpodobnû
„Laughhammer,“ oznaãen typ stolku „Rontendelein,“
stolek na tfiech nohách, spojen˘ v dolní polovinû
druhou odkládací plochou, celková v˘‰ka 70 cm,
prÛmûr horní desky 40 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

II. SKLO
(GLASS)

37 38

43 �
Fialová váziãka se tfiemi ãern˘mi uchy
(A violet small vase with three black handles)
JiÏní âechy, Loetz, signováno Richard, 1. tfietina 
20. století, kamejové sklo s rostlinn˘m dekorem,
základní hmota - mléãné sklo s fialov˘m nádechem,
vrstvené fialov˘m sklem, leptáno, brou‰eno,
v˘‰ka 12 cm, 
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

44 �
Váza z irizovaného skla v kovové montáÏi
(A vase from an irisated glass
in a metal mounting)
Severní âechy, Ko‰Èany, Pallme-König, pfielom 
19. a 20. století, secesní irizované sklo zdobené
sklenûnou nití v historizující kovové montáÏi,
celková v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

45 �
Pohár s malbou vesnického Ïivota
(A beaker with the painting of a village life)
âechy, 1. tfietina 20. století, malba transparentními
barevn˘mi emaily v biedermeierovském stylu
doplnûná ãernou a zlatou, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK

46 �
Brou‰ená mísa a ‰est misek z koufiového skla
(A cut bowl and six small bowls from
a smoke glass)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, fasetovû brou‰eno, celkem 
7 kusÛ, velká mísa prÛmûr 21,5 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

41

44
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54 �
Fialová váza malovaná kvûtinami
v kovové montáÏi
(A purple vase painted with flowers
in a metal monting)
Francie, pravdûpodobnû Patin, pfielom 19. a 20.
století, malba barevn˘mi emaily a zlatem, kovová
montáÏ s bronzovou patinou, celková v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

55 �
Váza ze svûtle zeleného skla
malovaná zlat˘mi kvûtinami
(A vase from a pale green glass
painted with gold flowers)
âechy, pravdûpodobnû Harrachov, poãátek
20. století, secesní styl, tenké foukané sklo 
se svûtlezelen˘m nádechem, zdobeno pastózní zlatou
malbou, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (61 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

56 �
Miska ze svûtle zeleného skla
malovaná zlat˘mi kvûtinami
(A bowl from a pale green glass
painted with gold flowers)
âechy, pravdûpodobnû Harrachov, poãátek 
20. století, secesní styl, tenké foukané sklo 
se svûtlezelen˘m nádechem, zdobeno pastózní zlatou
malbou, délka 19 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

57
Dva pohárky z kfii‰Èálového skla
(Two small beakers from a crystal glass)
âechy, 2. polovina 19. století, zdobeno brou‰en˘mi
ãoãkami a stylizovan˘m rostlinn˘m dekorem,
v˘‰ka kaÏdého 14,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

58 
Mísa z mléãného rÛÏovû vrstveného skla
(A bowl from a milk glass with a pink overlay)
âechy, 1. tfietina 20.století, historizující styl, fiasení
na okrajích, dno s obrubou pro vloÏení do montáÏe,
prÛmûr 30 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

59 �
Svûtle hnûdá váza s malbou vesnické dívky
(A pale brown vase with a painting
of village female)
âechy, Kamenick˘ ·enov, 20.-30. léta 20.století, styl
art deco, originální nálepka, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

50 �
Svûtle Ïlut˘ talífi s dekorem stojících nah˘ch Ïen
(A pale yellow plate with the decoration
of nude standing females)
Francie, Marius Sabino, 20-30. léta 20.století,
styl art deco, barva skloviny - citrín, lisováno,
leptáno, uprostfied signatura „Sabino France,“
prÛmûr talífie 25 cm, Sabino byl spolu s Laliquem
symbolem pro art decové sklo, podíleli se na
v˘zdobû slavné zaoceánské lodi Normandie,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

51 �
Váza z fialového skla se zlatou malbou kvûtin
(A vase from purple glass with
a gold painting of flowers)
âechy, pravdûpodobnû Harrachov, poãátek
20. století, secesní styl, fialové irizované sklo
s plastickou malbou kvûtin, v˘‰ka 35,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

52 �
Zelená kamejová váza s dekorem vûtví ofiechu
(A green cameo vase with the decoration
of branches of the nut tree)
Francie, Emille Gallé, poãátek 20. století, secesní
styl, tfii vrstvy skla: bílo rÛÏové, svûtle a tmavû
zelené, leptáno, brou‰eno, signováno v dekoru,
horní ãást opravovaná brou‰ením, v˘‰ka 21 cm
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 40 000 CZK

53 �
Bílá irizovaná sklenûná váza s kovovou montáÏí
(A white irizated glass vase with
a metal monting)
JiÏní âechy, Lenora, sklárna Kralik, poãátek
20. století, secesní styl, ‰iroká váza s prolamováním
foukaná do formy, mosazná montáÏ ve formû mfiíÏky
na vloÏení kvûtin, v˘‰ka 14,5 cm, prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

47 �
Váza zdobená rytinami kvûtin a mot˘lÛ
(A vase decorated with an engraving of flowers
and butterflies)
âechy, Îelezn˘ Brod, 20.-30. léta 20. století,
kfii‰Èálové ryté sklo, rytiny barevnû oznaãené,
pÛvodní nálepka v˘robce, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

48 �
·est Ïlut˘ch brou‰en˘ch sklenic v etuji
(Six yellow cut glasses in a box)
âechy, Karlovy Vary, Moser, kolem poloviny 
20. století, fasetovû brou‰ené citrínové sklo,
originální nálepky, znaãeno na dnû leptanou
znaãkou, v˘‰ka sklenice 7 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

49 �
Svûtle Ïlutá brou‰ená váza s oroplastikou
(A pale yellow cut vase with an oroplastic)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-80. léta 20. století,
citrínové sklo, fasetovû brou‰ené, leptan˘ a zlacen˘
pruh s v˘jevy Amazonek, v˘‰ka 26,5 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

7
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64
Kfii‰Èálová brou‰ená váza
(A crystal cut vase)
Severní âechy, 30. léta 20. století, fasetovû
brou‰eno, zdobeno rytinou ‰achové figurky, ocenûní
z ‰achového turnaje z roku 1933, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

65 �
Fajánsov˘ talífi s malbou kvûtin
(A faience plate with the painting of a flowers)
Morava, pfielom 18. a 19. století, zhotoveno
ve stylu „Habánské fajánse,“ prÛmûr 28 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

66 �
Malovan˘ talífi s v˘jevem milencÛ
(A painted plate with a decoration of lovers)
âechy, Loket, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
plasticky zdobené okraje s dekorem ovoce po vzoru
Rosenthalu, glazováno, malováno, signováno
Podhorsk˘, podle Mánesova obrazu „Musicca lásky,“
prÛmûr 25 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

67 �
Velká keramická malovaná láhev s uchem
(A big ceramic painted bottle with a handle)
âechy, Telã, 20.-30. léta 20. století, fajáns, malováno
stylizovan˘m lidov˘m dekorem v duchu art deco,
v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

68 �
Socha dívky s amforou
(A statue of a female with an amphora)
âechy, Teplice, Amphora, poãátek 20. století,
znaãeno znaãkou „Austria,“ jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzov˘mi barvami 
v duchcovském stylu, v˘‰ka 37 cm, mírnû
restaurováno,
vyvolávací cena: 7900 CZK (282 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

69 �
Îabka a beru‰ka
(A frog and a lady-bird)
âechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, umûlecká
znaãka „Kunstporcellan,“ v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

8

60 �
¤ezaná váza s ãervenou lazurou
(An engraving vase with a red overlay)
Severní âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor,
2. polovina 19. století, probru‰ovaná ãervená lazura,
styl Egermann, motiv rytiny - romantická krajina
s kotvou, v˘‰ka 13 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

61 �
Modrá brou‰ená holba s malbou kvûtin
(A blue cut holb with a painting of flowers)
âechy, 2. polovina 19. století, fasetovû brou‰ené
kobaltové sklo, sklenûné víãko, malováno barevn˘mi
emaily, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

62 �
Fialová váza ve tvaru zvonu
(A violet vase in the shape of a bell)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 1. polovina 20. století,
fasetovû brou‰eno, znaãeno, mimofiádná velikost,
v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 27 000 CZK

63 �
Váza z modrého irizovaného skla
v kovové montáÏi
(A vase from a blue irisated glass
in a metal inlay)
Severní âechy, kovová montáÏ 1. tfietina 20. století,
sklovina konec 20. století, znaãeno nepravou
signaturou sklárny Loetz, celková v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

70 �
Dvû prasátka
(Two small pigs)
Nûmecko, Rosenthal, znaãka z let 1914-1916,
porcelán, glazováno, malováno, modelér 
A. Caasmann, ãíslo modelu K 404, délka 19 cm,
vyvolávací cena: 7900 CZK (282 EUR) 
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

71 �
Li‰ka nesoucí husu
(A fox bearing a goose)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, modelér F. Diller, 
ãíslo modelu K 334, délka 16 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)

65

66
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82 �
Dívka s chrtem
(A female with a grayhound)
âechy, Slavkov (Schlagenwald), 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, bíl˘ glazovan˘ porcelán,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

83 �
Sedící buldoãek
(A sitting small bulldog)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, ãíslo modelu 308,
modelér F. Dilier, restaurováno, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

84 �
Stojící lvice
(A standing female lion)
âechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 20. století,
jemná keramika, glazováno, malováno, na podstavci
signatura modeléra a místo návrhu, Strasser - Wien,
délka 44 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK

85 �
Malá dáma v krinolínû
(A small lady in a crinoline)
Nûmecko, Sasko, Potschappel, poãátek 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, miniatura, 
v˘‰ka 7 cm, 
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

72 �
Nahá dívka sedící na b˘kovi a dvû polonahé
dívky s kvûtinami
(A nude female sitting on a bull and two half
nude females with flowers)
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, slavn˘
model „Únos Evropy,“ ãíslo 2697, 65. kus z formy,
ãíslo malífie 9, porcelán, glazováno, malováno,
intaktní stav, souso‰í mimofiádné umûlecké kvality,
v˘‰ka 21,5 cm, délka 21 cm,
vyvolávací cena: 49 900 CZK (1782 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK

73
Talífi s malbou berlínského památníku
(A plate with a painting of a Berlin monument)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 20. století,
malováno podglazurní modfií, v˘jev ve stylu
socialistického realismu, upraveno k zavû‰ení,
prÛmûfi 26 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

74 �
Váleãník na fiímském vozu
(A warrior on a Roman car)
âechy, Teplice, Amphora, 1. tfietina 20. století,
znaãeno tlaãenou znaãkou na dnû, délka 39 cm,
Amphora vyrábûla podobnou produkci jako Royal
Dux, v˘robky Amphory jsou v zahraniãí známûj‰í
neÏ v âechách,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 14 000 CZK 

75
Talífi s modr˘m malovan˘m obliãejem
(A plate with a blue painting of a face)
âechy, datováno 1968, porcelán, malováno 
v podglazurní modfii, autorsk˘ talífi akademického
malífie Bejãka, znaãeno znaãkou autora,
upraveno pro zavû‰ení, prÛmûr 32 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

76 �
Keramická nahá dívka
(A ceramic nude female)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, barevnû
glazováno, znaãeno „Made in Czechoslovakia,“
urãeno k zavû‰ení, v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

77 �
Mí‰eÀsk˘ ãajov˘ servis s dekorem zelen˘ch listÛ
(A Meissen tea set with the decoration
of green leaves)
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, porcelán
zdoben˘ podglazurní malbou listÛ vinné révy, jeden
z tradiãních mí‰eÀsk˘ch dekorÛ, pfiátelská souprava -
cukfienka, mlíãenka, konviãka, 2x ‰álek s pod‰álkem,
celkem 5 kusÛ, empirov˘ tvar, ucha ve tvaru
labutích krkÛ,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

78
Veverka
(A squirrel)
âechy, Duchcov, Royal Dux, kolem poloviny 
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
v˘‰ka 24,5 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

79 
TuãÀák
(A penguin)
pravdûpodobnû Nûmecko, 1. polovina 20. století,
jemná keramika, glazováno, malováno, v˘‰ka 11 cm, 
vyvolávací cena: 490 CZK (18 EUR)
odhad: 600 aÏ 800 CZK

80 �
So‰ka jelínka
(A small statue of a deer)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

81 �
Mí‰eÀsk˘ talífi s dekorem zelen˘ch listÛ
(A Meissen plate with the decoration
of green leaves)
Nûmecko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století, porcelán
zdoben˘ podglazurní malbou listÛ vinné révy, 
jeden z tradiãních mí‰eÀsk˘ch dekorÛ,talífi zdoben˘
prolamováním, urãen˘ k dekoraci, prÛmûr 28 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
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86 �
Zlacen˘ ‰álek s pod‰álkem na ãtyfiech noÏkách
(A cup and soucer cover a gold
on four small legs)
âechy, Karlovy Vary, datováno 1921, porcelán,
glazováno, zdobeno domalovan˘m tiskem, vídeÀsk˘
styl, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 890 CZK (31 EUR)
odhad 1100 aÏ 1400 CZK

87 �
Dáma v klobouku s chrtem
(A lady with a hat and a greyhound)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
keramika svûtle zelenû glazovaná, signováno 
na podstavci Lejan, délka 50 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (150 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

88
Stojící a leÏící srna
(A standing and a laying deer)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
keramika svûtle zelenû glazovaná, délka 35,5 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

89 �
Madona s dítûtem
(A Holly Mother with her child)
âechy, Praha, kolem poloviny 19. století, porcelán,
glazováno, malováno, znaãeno na dnû tlaãenou
znaãkou z let 1837-1841, kvalitní provedení,
sbûratelsky zajímav˘ kus, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

90 �
·álek s pod‰álkem s malbou andílkÛ a kvûtin
(A cup and soucer with a painting of angels
and flowers)
Rakousko, VídeÀ, datováno 1806, porcelán,
glazováno, malováno, empirov˘ tvar, dekor ve stylu
Sévres, velké tyrkysové plochy, pastózní zlacení,
uvnitfi medailonÛ malba, znaãeno na dnû, celková
v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 42 000 CZK

91 �
·álek s pod‰álkem s malbou li‰ky a zajíce
(A cup and soucer with a painting of a fox
and a hare)
âechy, Bfiezová (Pirkenhammer), znaãka z let 
1846-1853, Christian Fischer, porcelán, glazováno,
malováno, zdobeno zlacením a malbou mimofiádné
kvality, empirov˘ tvar se zvednut˘m uchem, u ucha
dvû dal‰í drobné malby zlatem s loveck˘mi v˘jevy,
znaãeno na dnû, celková v˘‰ka 12,5 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK

92 �
·álek s pod‰álkem s malbou svaté Filomény
(A cup and soucer with a painting
of St. Philomena)
âechy, Îdanov, malá kvalitní manufaktura pÛsobící
na DomaÏlicku zaloÏená v roce 1813 F.J. Mayerem,
znaãeno „Tannowa,“ kolem roku 1832, porcelán,
glazováno, zlaceno, malováno, malba mimofiádné
kvality, empirov˘ tvar hrnku se zvednut˘m uchem,
volné ãásti malovány zlatem kvûtinov˘m dekorem,
na pod‰álku nûmeck˘ nápis „Heilige Philomena,“
celková v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK

93 �
·álek s pod‰álkem malovan˘ zlatem
(A cup and soucer painted with a gold)
Nûmecko, Mí‰eÀ, kolem poloviny 19. století,
porcelán, glazováno, zlaceno, zdobeno nápisem 
v nûmãinû a stylizovan˘mi listy, znaãeno znaãkou
Mí‰nû, mírnû po‰kozeno, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (136 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

94 �
Váza se sedící dívkou s loutnou
(A vase with a sitting female with a lute)
âechy, Duchcov (Royal Dux), poãátek 20. století,
secesní styl, nejslavnûj‰í období této manufaktury,
jemná kamenina, glazováno, malováno v barvách
bronzu, dívka v erotické póze sedící u skály, v˘‰ka
57 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 21 000 CZK (750 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

95 �
Dvû vázy plasticky zdobené dubov˘mi listy
a Ïaludy
(Two vases with a plastic decoration of oak leaves
and acorns)
âechy, 2. polovina 19. století, porcelán, glazováno,
malováno, v˘‰ka 25 cm, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

96 �
Keramická mísa plasticky zdobená vinn˘mi
hrozny
(A ceramic bowl with a plastic decoration 
of grapes)
Rakousko, pravdûpodobnû VídeÀ, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, keramika barevnû glazovaná,
znaãeno „Made in Austria“ a znaãkou v˘robce, 
délka 24 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

10

97 �
Mistiãka s víãkem s malbou rÛÏe
(A small bowl with a cover with a painting 
of a rose)
Nûmecko, Mí‰eÀ, pfielom 19. a 20. století, 
porcelán, glazováno, malováno, prÛmûr 7,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

98 �
Hrníãek s pod‰álkem zdoben˘ rÛÏemi
(A cup and soucer decorated with roses)
Nûmecko, Rosenthal, 1. tfietina 20. století, 
porcelán, glazováno, zdobeno malbou a tiskem,
zlacené ou‰ko a okraje, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2200 CZK

99 �
Obdélníková mistiãka s víãkem s malbou kvûtin
(An oblong small bowl with a cover 
with the painting of flowers) 
Nûmecko, Mí‰eÀ, pfielom 20.-30. léta 20. století,
vliv stylu art deco, porcelán, glazováno, malováno,
pÛdorys 9x12 cm, mírnû po‰kozeno 
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

100 �
Keramick˘ hroch
(A ceramic hippo)
âechy, pravdûpodobnû Ditmar-Urbach, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, glazováno, malováno, 
v otevfiené tlamû vyndavací jazyk umoÏÀující pfiístup
dovnitfi figury, originální design, délka 30 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

101
Keramická cukfienka s chlapcem sedícím na víãku
(A ceramic sugar bowl with a boy sitting 
on a cover)
âechy, pravdûpodobnû F. Gerbing, Dûãín, 
2. polovina 19. století, Ïlutá plasticky zdobená
kamenina malovaná zlatem, znaãeno na dnû
tlaãenou znaãkou „FG a W“ v˘‰ka 16 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

102 �
Pták sedící na vûtviãce
(A bird sitting on a small branch)
Nûmecko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.století,
porcelán, glazováno, malováno, signatura modeléra
„K. Himmelstoss,“ znaãeno znaãkou „Kunst-
Abteilung,“ ãíslo modelu „K 97 a,“ v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 4800 CZK
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113 �
Dva hudebníci
(Two musicians)
Nûmecko, Durynsko,Volkstedt-Rudolstadt, poãátek
20. století, porcelán, glazováno, malováno, Ïena
hrající na piano a muÏ na flétnu, délka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

114 �
Sedící dívka
(A sitting female)
âechy, pravdûpodobnû Duchcov, 60. léta 20. století,
bruselsk˘ styl, porcelán,malováno pod glazurou,
v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

115 �
Stojící nahá dívka
(A standing nude female)
âechy, Duchcov, Royal Dux, 40. léta 20. století,
jemná keramika, glazováno barva slonová kost,
znaãeno „Royal Dux Deutschland,“ v˘‰ka 25,5 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

103 �
Dívka s oveãkou
(A female with a small sheep)
âechy, 2. polovina 19.století,
porcelán, glazováno, malováno, v˘‰ka 12 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

104 �
Dáma v krinolínû s vûjífiem
(A lady in crinoline with a fan)
âechy, pravdûpodobnû Doubí u Karlov˘ch VarÛ,
znaãeno tlaãenou znaãkou „A,“ 2. polovina 
19. století, porcelán, glazováno, malováno, krinolína
jako otvírací dóza fungující jako skr˘‰, v˘‰ka 12 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

105 �
Kvûtináfika
(A female florist)
âechy, Dolní Chodov, tlaãená znaãka „V.P.“ 
z let 1845-1872, porcelán, glazováno, malováno,
v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

106 �
Stojící muÏ a sedící dáma s ptaãím hnízdem
(A standing gentleman and a sitting lady 
with a bird nest)
pravdûpodobnû PafiíÏ, 2. polovina 19. století,
pseudorokokov˘ styl, galantní pár, znaãeno
stylizovanou znaãkou Mí‰nû, porcelán, glazováno,
malováno, kvalitní provedení, v˘‰ka 21 cm, 
délka 19 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 32 000 CZK

107 �
Pár papou‰kÛ
(A pair of parrots)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, ãíslo
modelu K 590, modelér T. Kärner, v˘‰ka 21 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5800 CZK (207 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

108 �
Kohout
(A cock)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, ãíslo
modelu 186, modelér pravdûpodobnû O. Oberman,
v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

109 �
Dáma v krinolínû s kloboukem
(A lady in crinoline with a hat)
âechy, 2. polovina 19. století, neglazovan˘ porcelán
- biskvit, malováno, krinolína jako otvírací dóza
fungující jako skr˘‰, v˘‰ka 19,5 cm, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

110 �
Párové figurální svícny - kombinace biskvitu 
a mosazi
(A pair of figure candlesticks - a combination 
of bisquite and a brass)
âechy, Lesov, E.Schürer a Schmidt, 2. polovina 
19. století, znaãeno znaãkou „S & S,“ neglazovan˘
porcelán, malováno, na jednom svícnu postava muÏe
se psem, na druhém dívka se dÏbánem,
dvouplamenné svícny, v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

111 �
Stojící jehnû
(A standing lamb)
Nûmecko, Rosenthal, 20.- 30. léta 20. století,
porcelán malovan˘ pod glazurou, znaãeno, ãíslo
modelu K 671, modelér W. Zügel, v˘‰ka 15 cm,
délka 14,5 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

112 �
Sedící dívka v klobouãku
(A sitting girl in a small hat)
Holandsko, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
dívka v holandském kroji, keramika, glazováno,
malováno, v˘‰ka 16 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
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116 �
Dvû velké malované fajánsové vázy
(Two big painted faience vases)
Francie, 2. polovina 19. století, pseudorenesanãní
styl, znaãeno „VP“ tak zvané hadí vázy malované
motivy galantních v˘jevÛ a námofiních lodí, 
ucha plasticky zdobená lidsk˘mi hlavami,
domalováno rostlin˘m dekorem, v˘‰ka kaÏdé 54 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (964 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

117 �
LeÏící koãka
(A laying cat)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, ãíslo
modelu 169, signováno T. Kärner, délka 25 cm,
vyvolávací cena: 7700 CZK (275 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

118 �
Sedící pejsek
(A sitting small dog)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 
20. století, porcelán, glazováno, malováno, ãíslo
modelu 549, v˘‰ka 6 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

119 �
Velká malovaná porcelánová váza 
se stfiíbrn˘m víãkem
(A big painted porcelain vase with a silver cover)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, poãátek 20. století,
pseudorokokov˘ styl, porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, vyrobeno ve stylu berlínsk˘ch váz, malováno
centrálním galantním v˘jevem sedící dámy a leÏícího
kavalíra, signovaná malba pravdûpodobnû 
„Ed. Knüge,“ nepÛvodní stfiíbrné zlacené víãko 
Ag 800/1000 o hmotnosti 101 g, 
celková v˘‰ka 53 cm, atypick˘ dekorativní pfiedmût,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1035 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 45 000 CZK

120 �
Chlapeãek s de‰tníkem a nÛ‰í
(A small boy with an umbrella and a basket)
Nûmecko, Bavorsko, Oeslau u Coburgu, 20.-30. léta
20. století, jemná keramika, malováno, znaãeno
návrháfikou M.I. Hümmel, ãíslo modelu 79, figurky
sbírané v USA, zpopularizované po II. svûtové válce,
v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 5200 CZK (186 EUR)
odhad: 5200 aÏ 6500 CZK

121 �
Svûtle zelená busta dívky
(A pale green bust of a female)
Maìarsko, Budape‰È, Komlós, 20.-30. léta 
20. století, styl art deco, keramika glazovaná svûtle
zelenou glazurou, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

122 �
Chlapeãek s korbelem a fiepou
(A small boy with a holb and beets)
Nûmecko, Bavorsko, Oeslau u Coburgu, 20.-30. léta
20. století, jemná keramika, malováno, znaãeno
návrháfikou M.I. Hümmel, ãíslo modelu 87, figurky
sbírané v USA, zpopularizované po II. svûtové válce,
v˘‰ka 14,5 cm, po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5200 CZK (186 EUR)
odhad: 5200 aÏ 6500 CZK

12

123 �
·álek s pod‰álkem s malbou zámku
(A cup and soucer with a painting of a castle)
âechy, kolem poloviny 19. století, biedermeierovsk˘
styl, porcelán, glazováno, malováno, zlaceno, 
celková v˘‰ka 12 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

124 �
Váziãka s malbou kvûtin
(A small vase with a painting of flowers)
Nûmecko, Bavorsko, 20.-30. léta 20. století,
porcelán malovan˘ pod glazurou, znaãeno 
Kunst-Abteilung, v˘‰ka 15 cm, 
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

125 �
Papou‰ek sedící na dóze
(A parrot sitting on a bowl with a cover)
âechy, Dalovice, pfied rokem 1850, porcelán,
glazováno, malováno, ãíslo modelu 499,
v˘‰ka 27 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

126 �
Váza plasticky zdobená kvûtinami 
s malbou dámy a ‰lechtice
(A vase with a plastic decoration of flowers 
and a painting of a lady and a gentleman)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, plasticky zdobeno
kvûtinami a ovocem, malováno v dráÏìanském
rokokovém stylu, v˘‰ka 26 cm, mírnû po‰kozeno,
restaurováno,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 29 000 CZK

116B

117

119

121

122   120

124

127
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140 �
Náhrdelník a náu‰nice s perliãkami a tyrkysy
(A necklace and earrings with pearls 
and turquises)
Rakousko, 2. polovina 18. století, rokokov˘ styl,
povrch dláÏdûn˘ tyrkysy a perliãkami, visací
náu‰nice ve tvaru stylizovan˘ch kvûtin, náhrdelník
ve formû rokokov˘ch ornamentÛ, centrální motiv
hvûzdy a velké perly, Au 580/1000, 
hmotnost 44,18 g, upravováno v 19. a 20. století,
po‰kozeno, uloÏeno v etuji,
vyvolávací cena: 90 000 CZK (3214 EUR)
odhad: 120 000 aÏ 130 000 CZK

141 �
Stfiíbrn˘ závûs v barokním stylu 
se smaragdy, diamanty, perliãkami a rubíny
(A silver pendlock in a baroque style 
with emeralds, diamonds, pearls and red spinels)
Rakousko, pfielom 17. a 18. století, rané baroko,
ováln˘ tvar, jehlice k zavû‰ení, vzadu zdobeno rytím,
centrální smaragd o hmotnosti asi 1,3 ct, celkem
smaragdy asi 2,5 ct, diamantové routy, drobné
spinely, Ag 900/1000, celková hmotnost 22,32 g,
vyvolávací cena: 40 000 CZK (1429 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

142 �
Prsten z bílého zlata s hlavou antického váleãníka
(A ring from a white gold with a head 
of an antique warrior)
Západní Evropa, poãátek 20. století, zdobeno rytím,
osazen˘ karneol s kamejí, znaãená ryzost zlata 10 kt,
Au 410/1000, celková hmotnost 11,20 ct,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

133 �
BroÏ ze Ïlutého zlata s jedním diamantem
(A brooch from a yellow gold with one diamond)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
biedermeierovsk˘ styl, duté zlato, obdélníkov˘ tvar,
zdobeno rytím, Au 585/1000,
celková hmotnost 2,4 g,
vyvolávací cena: 2400 CZK (86 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

134 �
Korálov˘ dvoufiad˘ náhrdelník
(A coral two rows necklace)
jiÏní Evropa, pfielom 19. a 20. století, stfiíbrné spony
spojující fiady a stfiíbrn˘ uzávûr, nastavován do délky
36 cm, celková hmotnost 30,9 g,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

135
Oválná broÏ pokrytá ãesk˘mi granáty
(An oval brooch covered with Czech garnets)
âechy, pfielom 19. a 20.století, secesní styl, tombak,
po‰kozeno, 3,7x2,5 cm, hmotnost 7,8 g, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

136
Zlatá jehlice do kravaty
(A gold pin into a tie)
Rakousko-Uhersko, hlavice jehlice zdobená rubínem
a dvûma leukosafíry, délka 6,5 cm, Au 585/1000,
hmotnost 1,4 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK 

137 �
Mosazné krbové hodiny ve tvaru vûÏe
(A brass mantel clock in the shape of a tower)
Francie, pfielom 19. a 20. století, pseudorenesanãní
styl, hodiny tzv. vûÏového typu, kartu‰ov˘ ãíselník,
francouzsk˘ stroj s pÛlov˘m bitím, v˘‰ka 41 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

138 �
Krbové hodiny se sedící dívkou
(A mantel clock with a sitting female)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
kombinace mramoru a kovové kompozice patinované
za studena, obliãej a ruce postavy z bílého plastu 
po vzoru chryselefantinov˘ch soch, francouzsk˘ stroj 
s pÛlov˘m bitím, obdélníkov˘ ciferník v duchu 
art deco, délka 51 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

139 �
Náu‰nice ze Ïlutého zlata ve tvaru mu‰le
(Earrings in the shape of shells)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, 
pÛvodní punc, duté zlato, Au 585/1000, 
celková hmotnost 1,2 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

13

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

127 �
Keramická váza se dvûma Ïensk˘mi hlavami
(A ceramic vase with two female heads)
âechy, pravdûpodobnû Amphora Teplice, pfielom
19. a 20. století, secesní styl, keramika, malováno 
v bronzov˘ch barvách, zdobeno plastick˘m
vegetativním dekorem a dvûma hlavami v duchu
secese, znaãeno „Made in Austria,“ v˘‰ka 29,5 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

128 �
Chlapec s kyticí
(A boy with a bunch of flowers)
âechy, kolem poloviny 20. století, styl socialistick˘
realismus, pálená hlína ãásteãnû barevnû glazovaná,
malovaná, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

129 �
Îlutá kachna
(A yellow duck)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
keramika se Ïlutou glazurou, ãervenû malováno, 
znaãeno: „Made in Czechoslovakia,“ délka 15 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

130
Porcelánov˘ svícínek s talífikem a uchem
(A porcelain candle stick with a plate 
and a handle)
Nûmecko, pfielom 19. a 20. století, malováno pod
glazurou kobaltovou modfií, tak zvan˘ „kodaÀsk˘
slamûnkov˘ dekor,“ prÛmûr talífiku 15 cm, 
v˘‰ka 6 cm, 
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

131 �
Dívka v minisukni
(A female in a short skirt)
âechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, jemná keramika, glazováno, malováno,
znaãeno, atraktivní model, v˘‰ka 39 cm,
vyvolávací cena: 8900 CZK (318 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

112         128         129

139

142

144    133

152                    135
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143 �
Stfiíbrn˘ náramek ze 6 fietízkÛ
(A silver bracelet from six chains)
âechy, poãátek 20. století, uzávûr zdoben˘ rytím, 
Ag 835/1000, hmotnost 33,60 g,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2300 aÏ 2900 CZK

144 �
Zlatá broÏ s pûti diamanty
(A gold brooch with five diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, duté
zlato zdobené rytím, diamantové routy celkem asi
0,2 g, Ïluté Au 585/1000, celková hmotnost 4,5 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

145 �
Slepecké kapesní hodiny
(A pocket watch for blind people)
·v˘carsko, znaãka Cortébert, 1. tfietina 20. století,
kvalitní stroj, celuloidov˘ ãíselník s plasticky
vyznaãen˘mi ãíslicemi, prÛmûr 5 cm,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

146 �
·irok˘ ãlánkov˘ náramek ze Ïlutého zlata
(A wide chain bracelet from a yellow gold)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, duté
zlato, ãlánky tvarované do plo‰ek, masivní kvalitnû
proveden˘ náramek, Au 585/1000, hmotnost 35,2 g,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 24 000 CZK

147 �
Pravoslavn˘ kfiíÏ
(An orthodox cross)
Jihov˘chodní Evropa, pfielom 19. a 20. století,
mimofiádnû kvalitní provedení, vzadu text 
s plastick˘m písmem, zlacené Ag 925/1000,
hmotnost 2,8 g,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

148 �
Stfiíbrná broÏ ve tvaru psa
(A silver brooch in the shape of a dog)
USA, znaãeno znaãkou v˘robce MFS, autorsk˘
design, 60.-70. léta 20. století, oãi a ãumák psa
syntetické safíry, pfiepuncováno ãesk˘m puncem, 
Ag 925/1000, celková hmotnost 41,20 g
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK 

149 �
Zlat˘ prst˘nek se dvûma grundlemi
(A gold ring with two animal teeth)
âechy, 1. tfietina 20. století, Ïluté zlato plasticky
zdobeno dubov˘mi listy a Ïaludy, loveck˘ ‰perk, 
Au 585/1000, hmotnost 9,7 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

150 �
Náu‰nice ze Ïlutého zlata se ãtyfimi diamanty
(Earrings from a yellow gold with four diamonds)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, tvar náu‰nic
tzv.„snûhulák,“ vût‰í diamant a nad ním men‰í
diamant, briliantov˘ v˘brus, celková hmotnost
kamenÛ asi 0,5 ct, diamanty podloÏeny stfiíbrem, Au
585/1000, celková hmotnost 2,8 g,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (696 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

151 �
Madona s dítûtem malovaná na porcelánu
ve zlatém rámeãku
(The Holly Mother with her child painted
on a porcelain in a gold frame)
âechy, pfielom19. a 20. století, na rubu nápis: „Svatá
Maria matko BoÏí oroduj za nás,“ upraveno jako
závûs, osvûdãení puncovního úfiadu, 
Au 585/1000, celková hmotnost 3,65 g btto,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2400 aÏ 2800 CZK

152
Stfiíbrn˘ náramek s jantary
(A silver bracelet with ambers)
Severní Nûmecko, 20.-30. léta 20. století, styl 
art deco, ãlánkov˘ náramek s jantary v obrubách, 
Ag 835/1000, celková hmotnost 47,6 g btto,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

153 �
Oválná broÏ s granáty
(An oval brooch with garnets)
âechy, 2. polovina 19. století, tombak osazen˘
granáty, velké centrální kameny, 
celková hmotnost 8,7 g, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

154 �
Stfiíbrn˘ náramek s ovûsky
(A silver bracelet with pendlocks)
âechy, 1. polovina 20. století, fietûz zdoben˘ velk˘m
poãtem ovûskÛ v podobû zvífiat a rÛzn˘ch symbolÛ,
materál: stfiíbro, slonovina, korál, emaily, ‰perk
moderní kolem poloviny 20. století, Ag 900/1000,
ceková hmotnost 29,7 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

155
Zlat˘ fietízkov˘ náramek
(A gold chain bracelet)
âechy, 1. polovina 20. století, Ïluté Au 585/1000,
hmotnost 9,35 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

156 �
Malé krbové hodiny
(A small mantel clock)
Stfiední Evropa, pfielom 19. a 20. století,
pseudobarokní styl, zdobeno ornamenty a postavami,
kovová kompozice patinovaná za studena ve stylu
vídeÀsk˘ch bronzÛ, smaltovan˘ ãíselník, klíã 
k natahování, miniaturní velikost, 
celková v˘‰ka 23,5 cm, 
vyvolávací cena: 8900 CZK (318 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

14

145

143   168   134
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148
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157 �
Zlatá broÏ s emailovou malbou dámy
(A gold brooch with an enamel painting of a lady)
pravdûpodobnû Itálie, 2. polovina 19. století, malba
renesanãní dívky v rámeãku zdobeném perliãkami,
Au 585/1000, hmotnost 10,5 g,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

158 �
Jehlice do kravaty s granáty
(A pin into a tie with garnets)
âechy, pfielom 19. a 20. století, ãeské granáty
osazené v tombaku, hlava jehlice tvofiená
pÛlmûsícem a stylizovan˘mi plody, délka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

159 �
âtvercová broÏ s devíti safíry a diamanty
(A square brooch with nine saphires 
and diamonds)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, 9 safírÛ 
o hmotnosti celkem asi 2 ct, dláÏdûní drobn˘mi
diamanty o celkové hmotnosti asi 0,6 ct,
Ïluté Au 585/1000, celková hmotnost 8,14 g,
vyvolávací cena: 57 000 CZK (2036 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK

160 �
Prsten ze Ïlutého zlata s pûti diamanty
(A ring from a yellow gold with five diamonds)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, diamanty
briliantov˘ v˘brus, fasované v fiadû, hmotnost
kamenÛ asi 0,5 ct, zlato zpracováno do podoby
stuhy, Au 585/1000, celková hmotnost 3,87 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (800 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

161 �
Zlaté náu‰nice a prsten s bledû modr˘mi kameny
(Gold earrings and a ring with pale blue stones)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
pfiepuncováno, zdobeno rytím, osazeno 3 spinely,
Ïluté Au 585/1000, celková hmotnost 10,6 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (821 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

162 �
Náhrdelník se svûtle zelen˘mi kameny
(A necklace with pale green stones)
âeskoslovensko, 20. léta 20. století, styl pozdní
secese, zdobena 3 svûtlezelen˘mi korundy, 
Au 585/1000, celková hmotnost 5,2 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

163 
Zlaté náu‰nice s ãerven˘mi kameny
(Gold earrings with red stones)
âechy, 20. léta 20. století, pozdní secese, zdobeno 
2 almadiny a 2 drobn˘mi leukosafíry, vegetativní
dekor, Ïuté Au 585/1000, celková hmotnost 3,4 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

15

V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

165      158

160

161

163

166 170169

168 �
Stfiíbrná broÏ ve tvaru tulipánÛ
(A silver brooch in the shape of tulips)
âechy 1. tfietina 20. století, zdobeno filigránem, 
Ag 900/1000, hmotnost 9,9 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

169 �
Stfiíbrná pudfienka
(A silver powder case)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, 
zdobeno rytím - abstraktním dekorem, atypick˘ tvar
deseti úhleníku Ag 900/1000, hmotnost 69,3 g, 
prÛmûr 8 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

170 �
Mosazná broÏ se sklenûnou mozaikou
(A brass brooch with a glass mosaic)
Itálie, poãátek 20. století, tak zvaná benátská
mozaika, vykládáno mal˘mi barevn˘mi kousky skla,
jemn˘ kvûtinov˘ a ornamentální dekor, 
délka broÏe 9 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

Následující poloÏky ãíslo 164-170 jsou draÏeny 
ve prospûch obãanského sdruÏení „Pfiíznivci
alternativního ‰kolství v Hradci Králové.“ 
V˘tûÏek bude vûnován na provoz Waldorfské ‰koly,
jejímÏ mottem je: „·kola bez strachu a stresu 
z neúspûchu.“ Waldorfská ‰kola se fiadí mezi
alternativní ‰koly, které pracují na základû
partnerského pfiístupu k dûtem a respektu k jejich
individuálním potfiebám s dÛrazem na celkov˘
osobnostní rozvoj. Stejnû jako na jin˘ch ‰kolách 
se i zde plní osnovy schválené M·MT.

164
Stfiíbrné srdíãko
(A small silver heart)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zdobeno rytím,
Ag 900/1000, celková hmotnost 0,89 g,
vyvolávací cena: 150 CZK (5 EUR)
odhad: 250 aÏ 300 CZK

165 �
Jehlice do kravaty s granáty a opálem
(A pin into a tie with garnets and an opal)
åechy, pfielom 19. a 20. století, ãeské granáty
osazené v tombaku, hlava jehlice tvofiená podkovou
a ováln˘m opálem, délka 5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (14 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

166 �
Stfiíbrn˘ pohárek s rytinou erbu
(A silver small goblet with an engraving
of a coat-of-arms)
âechy, 1. tfietina 20. století, v˘‰ka 7,5 cm, 
Ag 800/1000, hmotnost 57,9 g, v˘‰ka 7,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

167 �
Závûs z dutého zlata zdoben˘ zelen˘m kamínkem
(A pendant from a hollow gold decorated 
with a small green stone)
âechy, 2. polovina 19. století, zhotoveno ve stylu
biedermeierovsk˘ch ‰perkÛ, Ïluté zlato 
Au 540/1000, zlacen˘ krouÏek a kuliãka 
Ag 750/1000, celková hmotnost 2,3 g, osvûdãení
puncovního úfiadu,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

Valentinum_CB_01-18_27-44  3/23/07  1:08 PM  Stránka 15



16

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)

VI. GRAFIKA A KRESBA 
(PRINTS AND DRAWINGS)

171 �
Rada, Vlastimil (1895-
Dva muÏi a kÛÀ táhnoucí sánû
(Two men and a horse pulling a sleight)
barevná litografie, 38x49 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo dole pofiadí z desky
454/500, autor studoval na praÏské akademii 
u profesorÛ ·vabinského, Preislera a ·tursy, studijní
pobyt v PafiíÏi, zpoãátku maloval krajinu 
a oblíbenou technikou byly akvarely, pozdûji 
se rozvijí jeho talent karikaturisty a ilustrátora, stal
se uznávan˘m moderním ãesk˘m malífiem,
vyvolávací cena: 6900 CZK (246 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

172 �
Odvárko, Stanislav (1911-1985)
Kreml v Moskvû od fieky
(The Kreml castle in Moscow from the river)
litografie, 27x40 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1956, vlevo dole pofiadí z desky 30/200, autor byl
malífiem krajináfiem a publicistou, maloval obrázky 
z cest zejména z Franice, Itálie a Ruska,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

173
Flei‰ar, Josef (1922-
Tfii polonahé taneãnice
(Three half nude dancers)
litografie, 32x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na V·UP v Praze, pÛsobil zejména jako grafik,
zab˘val se plakátovou tvorbou,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

174 �
Wänke, Emil (1901-
Pohled na Mosteckou vûÏ a PraÏsk˘ hrad
(A view of the Bridge Tower 
and the Prague Castle)
barevn˘ lept, 28x20 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole na desce, signováno vpravo
dole, autor studoval na V·UP a potom na praÏské
akademii u profesorÛ Loukoty, Obrovského 
a Thieleho, malífi a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

175 �
Anonym
Dívka v posteli a kleãící muÏ
(A female in a bed and a kneeling gentleman)
lept, 8x11 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole neãitelnû, vlevo pofiadí 
z desky 5/10, Nûmecko, poãátek 20. století, erotick˘
motiv,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

176 �
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka drÏící se pfiehozu
(A nude female holding a cover)
ãernobílá fotografie z originální desky, 24 x 34 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

177 �
Lhoták, Kamil (1912-1990) 
Staré auto a motocykl u leti‰tû
(An old car and a bicycle by an airport)
kolorovaná perokresba, 17x23 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vlevo dole, datováno
1976, autor studoval na filosofické fakultû Karlovy
university v Praze, inspiroval se malbou J. ·ímy 
a B. Kubi‰ty, vytváfiel reklamní kresby, ãasto
zobrazoval poãátky moderní techniky, mezinárodnû
uznávan˘ ilustrátor, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

178 �
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Lidé a muÏ v klobouku u plotu
(People and a man with a hat by a fence)
lept na papífie, 24x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo pofiadí 
z desky 4/8, 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: 4800 CZK (171 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
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185
Anonym
Staromûstské námûstí v Praze
(The Old Town Square in Prague)
barevn˘ lept na papífie, 25x21 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
neãitelnû, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

186 �
Chramosta, Cyril (1908-
Masopustní prÛvod
(A folk holiday with masks)
barevná litografie, 17x47 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, pofiadí 
z desky 17/150, autor - znám˘ malífi a grafik,
malífiství studoval u profesora Oldfiicha BlaÏíãka,
zobrazoval pfiedev‰ím malebnou krajinu JiÏních âech,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

187
Manger, K.
Dítû s králíãkem
(A child with a rabbit)
ãernobílá fotografie, ovál 58x48 cm, rámováno 
pod sklem, znaãeno vlevo dole, Praha, 1. tfietina 
20. století,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

188
Anonym
MuÏ drÏící sloup
(A man holding a post)
barevn˘ dfievofiez, 35x25 cm, rámováno pod sklem,
Japonsko 1. tfietina 20. století, vpravo nahofie 
a vlevo dole japonsk˘ text,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

189 �
Hubert
Chrám Notre Dame v PafiíÏi
(The Notre Dame Cathedral in Paris)
barevn˘ lept, 12x8 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole, PafiíÏ, 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

190
Anonym
Vûtrn˘ ml˘n
(A wind mill)
barevn˘ lept, 17x13 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, pravdûpodobnû Koler,
Francie, 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK 

179 �
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Vrtulník
(A helicopter)
lept na papífie, 18x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo pofiadí 
z desky 12/20, vzadu razítko z pozÛstalosti 
K. Lhotáka, 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: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7000 CZK

180 �
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Okna
(Windows)
lept na papífie, 18x25 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo pofiadí 
z desky 2/12, vzadu razítko z pozÛstalosti 
K. Lhotáka, 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: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

181 �
Lhoták, Kamil (1912-1990)
MuÏ s kloboukem a ‰álou
(A man with a hat and a shawl)
lept na papífie, 14x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo pofiadí 
z desky 9/12, 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: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7200 CZK

182 �
Lhoták, Kamil (1912-1990)
MuÏ s kloboukem v ru‰né ulici
(A man with hat in a busy road)
lept na papífie, 14x9 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, vlevo pofiadí 
z desky 10/10, vzadu razítko z pozÛstalosti 
K. Lhotáka, 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: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7200 CZK

183
Röhling, Vladislav (1878-
Pra‰ná brána v Praze
(A Powder Tower in Prague)
lept na papífie, 30x10 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Ïák praÏské akademie 
u profesora F. Îení‰ka, vynikající malífi a grafik, 
s oblibou vytváfiel barevné lepty staré Prahy,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

184
Anonym
Královské zasedání
(A king meeting)
anaplast, 63x98 cm, rámováno v masivním
umûleckém rámu, âechy pfielom 19. a 20. století,
pseudorenesanãní styl,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

17

181

180

179

189

182

Valentinum_CB_01-18_27-44  3/23/07  1:10 PM  Stránka 17



18

191 �
Obrovsk˘, Jakub (1882-
Dívka s kvûtinami
(A female with flowers)
litografie, 42x27 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, mírnû
po‰kozeno, autor studoval na AVU v Praze malífiství
u profesora Pirnera a sochafiství u profesora
Suchardy, slavn˘ a v‰estrann˘ umûlec, malífi
figuralista, grafik a sochafi,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK 

192 �
Anonym
Hrad u jezera
(A castle by a lake)
barevn˘ lept, 15x19 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole pravdûpodobnû Kraus,
Nûmecko, 1. tfietina 20. století
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

193 �
Anonym
Gotick˘ chrám se schody
(A gothic cathedral with stairs)
barevn˘ lept, 21x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole pravdûpodobnû
M. Fröhlich, Nûmecko, 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1400 CZK

194 �
Bouda, Cyril (1901-
Nahá dívka a muÏ na bfiehu mofie
(A nude female and a man on a sea shore)
barevná litografie, 22x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce „C.B.,“
autor - Ïák AVU v Praze u profesora ·vabinského,
asistent T.F. ·imona, vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

195 �
Stretti, Mario (1910-
Italské mûsteãko
(An Italian town)
litografie, 22x28, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, syn grafika 
Jar. Strettiho-Zamponiho, studoval na AVU v Praze,
studijní cesty do Itálie,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

196 �
Kobliha, Franti‰ek (1877-
Prales s vodní hladinou
(An old forest with a water surface)
dfievoryt na papífie, 16x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce iniciálami
F.K., autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka, malífi a grafik,
ilustroval fiadu básní napfiíklad MáchÛv „Máj,“ jeho
oblíbenou grafickou technikou byl dfievoryt,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

197 �
Kobliha, Franti‰ek (1877-
Skály na bfiehu mofie
(Rocks on a sea shore)
dfievoryt na papífie, 16x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce iniciálami
F.K., autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka, malífi a grafik,
ilustroval fiadu básní napfiíklad MáchÛv „Máj,“ jeho
oblíbenou grafickou technikou byl dfievoryt,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

198 �
Kobliha, Franti‰ek (1877-
Matka s dítûtem
(A mother with her child)
dfievoryt na papífie, 16x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce iniciálami
F.K., autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka, malífi a grafik,
ilustroval fiadu básní napfiíklad MáchÛv „Máj,“ jeho
oblíbenou grafickou technikou byl dfievoryt,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

199 �
Anonym
MuÏ s kvûtinou
(A man with a flower)
dfievoryt na papífie, 16x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, grafika ve stylu Adolfa Hoffmeistera,
âechy, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

200 �
Liesler, Josef (1912-
Abstrakce s hlavou a citerou
(An abstraction with a head and a citera)
barevná litografie, dfievoryt na papífie, 35x50 cm,
rámováno pod sklem, signováno dole uprostfied,
datováno 1964, autor studoval architekturu v Praze,
Ïák profesora O. BlaÏíãka a C. Boudy, v˘znamn˘
ãesk˘ malífi a grafik poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

201 �
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka leÏící na kostkách
(A nude female laying on cubes)
ãernobílá fotografie z originální desky, 23 x 33 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

191

195

192

198

196

201

200

199

193

197

Valentinum_CB_01-18_27-44  3/23/07  1:11 PM  Stránka 18



19

69                    71

70

77

89          109          104

9091                          92

94

100 107

110

116A

125

131 126

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:32 PM  Stránka 19



20

43

40

39

53

5251 62

5955                   56

151    157                147    167 141

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:34 PM  Stránka 20



21

13 21

32137

138

140 159

162

356

370

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:36 PM  Stránka 21



22

308

292

262

334

333

309

335

339B

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:37 PM  Stránka 22



23

171

186

194

245

253267

268

283

318

319

344348

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:39 PM  Stránka 23



24

254

248

258 256

270

263

304

293

317

306

351

264

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:41 PM  Stránka 24



25

278

297

305

313

315316

320
321

342

352

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:43 PM  Stránka 25



26

260

257

261

269

279 284

291

325331

328

340

Valentinum_B_19-26  3/23/07  12:45 PM  Stránka 26



202 �
Anonym
Soubor deseti barevn˘ch tabulí s historií módy
(A set of ten colour boards 
with the history of the fashion)
barevné litografie nalepené na tvrd˘ch deskách,
v‰echny rozmûr 36x47 cm, vydalo nakladatelství
Braun a Schneider v Mnichovû, razítko Îivnostenské
pokraãovací ‰koly v Praze, na kaÏdé tabuli ãtyfii
skupiny postav obleãené ve stylu pfiíslu‰ného
období, Nûmecko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 4900 CZK (175 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

203
Röhling, Vladislav (1878-
Pohled na PraÏsk˘ hrad s Karlov˘m mostem
(A view of the Prague Castle 
with the Charles Bridge)
lept na papífie, 34x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole na desce, Ïák
praÏské akademie u profesora F. Îení‰ka, vynikající
malífi a grafik, s oblibou vytváfií barevné lepty staré
Prahy,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

204
Kremliãka, Rudolf (1886-1932)
Nahá dívka kleãící na Ïídli
(A nude female kneeling on a chair)
litografie, 17x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole na desce,
datováno 1919, pfiíloha k Veraikonu, autor
vystudoval AVU v Praze u profesora Schwaigra, ve
studiu pokraãoval v Holandsku a v PafiíÏi, sledoval
moderní umûlecké smûry, patfií mezi nejznámûj‰í
pfiedstavitele ãeského moderního malífiství, malífi
oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

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: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1500 aÏ 2000 CZK

206 �
âapek, Josef (1887-1945)
Hlava muÏe
(A head of a man)
linofiez na papífie, 21x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
v Praze a v PafiíÏi, znám˘ moderní malífi, grafik 
a ilustrátor, bratr spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

207 �
âapek, Josef (1887-1945)
PÛlpostava Ïeny
(A half figure of a woman)
linofiez na papífie, 28x11 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
v Praze a v PafiíÏi, znám˘ moderní malífi, grafik 
a ilustrátor, bratr spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

208
Maran, S.G. (1886-
âertovka na Malé Stranû
(A canal âertovka in the Small Quarter in Prague)
lept na papífie, 20x15 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor - malífi krajináfi 
a grafik, rád zobrazuje starou Prahu,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

209 �
âapek, Josef (1887-1945)
Autoportrét
(The self-portrait)
linofiez na papífie, 18x13,5 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo, ãasto publikovaná grafika,
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole v
Praze a v PafiíÏi, znám˘ moderní malífi, grafik a
ilustrátor, bratr spisovatele Karla âapka, 
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 12000 aÏ 15 000 CZK

210 �
Ale‰, Mikulá‰ (1852-1913)
Slovan‰tí bojovníci
(Slovan warriors)
perokresba na papífie, 25x19cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, datováno 1884, 
autor patfií k nejznámûj‰ím ãesk˘m malífiÛm 
2. poloviny 19. století, podílel se napfiíklad 
na v˘zdobû Národního divadla, proslul jako ilustrátor,
mírnû po‰kozeno, 
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

211
Anomym
Nahá dívka s ptáãky
(A nude female with birds)
kolorovan˘ barevn˘ lept,18x13,5 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole
neãitelnû, pravdûpodobnû Nûmecko, 20.-30. léta 
20. století, ve stylu francouzského malífie Ickarta,
vyvolávací cena: 1100 CZK (39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

212
Kotrba, Emil (1912-
Dvû postavy s koÀmi
(Two human figures with horses)
barevná litografie, 26x48 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1968, autor byl
Ïákem profesora T.F. ·imona, ãasto zobrazuje konû, 
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2700 CZK
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216 �
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Kresba nahé dívky s dopisem
(A drawing of a nude female with a letter)
perokresba s dopisem, 28x21 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno dole, datováno
1933, dûkovn˘ dopis ministrovi, autor studoval 
na AVU u profesora Jeneweina, maloval karikatury
do ãaspisÛ pod pseudonymem Dr. Desiderius,
proslul jako malífi figuralista, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

217 �
Grus, Jaroslav (1891-
Rybník s loìkou
(A pond with a small boat)
barevná litografie, 18x27 cm, rámováno pod sklem,
znaãeno vpravo dole, Ïák praÏské AVU u profesora
Schwaigera, malífi a grafik, vytvofiil si zcela osobit˘
styl malby, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

218 �
Kremliãka, Rudolf (1886-1932)
Dvû Ïeny
(Two women)
litografie, 16x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
datováno 1920, pfiíloha k Musaionu z roku 1920,
autor vystudoval AVU v Praze u profesora Schwaigra,
ve studiu pokraãoval v Holandsku a v PafiíÏi, sledoval
moderní umûlecké smûry, patfií mezi nejznámûj‰í
pfiedstavitele ãeského moderního malífiství, malífi
oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

219
Kremliãka, Rudolf (1886-1932)
Stojící dívka zezadu
(A standing female from the back side)
litografie, 16x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole na desce,
datováno 1919, pfiíloha k Veraikonu, autor
vystudoval AVU v Praze u profesora Schwaigra, 
ve studiu pokraãoval v Holandsku a v PafiíÏi, sledoval
moderní umûlecké smûry, patfií mezi nejznámûj‰í
pfiedstavitele ãeského moderního malífiství, malífi
oblíben˘ mezi sbûrateli,
vyvolávací cena: 4000 CZK (139 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6500 CZK

220
·pála, Václav (1885-1946)
Hlava a slunce
(A head and a sun)
linoryt, 16x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pfiíloha k Veraikonu, název „âekající,“
autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ Thieleho
a Bukovace, inspiruje se francouzsk˘m moderním
umûnín, vytvofiil si osobit˘ styl, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 5000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

221 �
·pála, Václav (1885-1946)
Dívka s ko‰íkem ovoce na hlavû
(A female with a basket of fruits on her head)
dfievoryt, 17x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pfiíloha k Musaionu z roku 1920, 
autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ Thieleho
a Bukovace, inspiruje se francouzsk˘m moderním
umûnín, vytvofiil si osobit˘ styl, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

213 �
Haun, August (1815-1894)
Mûsto Prachatice
(The town Prachatice in Bohemia)
barevná litografie, 24x28 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole, tisk W. Korn
Berlín, A. Haun byl znám˘ nûmeck˘ malífi a grafik
vytváfiel grafiky s ãesk˘m místopisem, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 3800 aÏ 4500 CZK

214 �
Bouda, Cyril (1901-
Havrani
(Crows)
barevná fotografie, 27x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno 
na desce dole uprostfied, autor studoval na umûlecko
prÛmyslové ‰kole a na AVU v Praze u profesora
·vabinského, asistentem profesora T.F. ·imona,
proslavil se pfiedev‰ím jako vynikající grafik,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

215 �
Sedláãek, Vojtûch (1892-
MuÏ chytající konû
(A man catching a horse)
barevná litografie, 24x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesora ·vabinského, malífi 
a grafik, proslavil se typick˘m stylem malby
zobrazující vesnické námûty, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK
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222 �
Tich˘, Franti‰ek (1896-
LeÏící lev
(A laying lion)
suchá jehla, 13x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce,
datováno 1938, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Obrovského, nûkolik let strávil
ve Francii, pracoval mimo jiné v cirkuse, toto
prostfiedí se stalo zdrojem jeho inspirace, pozdûji
profesorem umûlecko prÛmyslové ‰koly v Praze,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

223 �
Tich˘, Franti‰ek (1896-
Dva klauni
(Two clowns)
barevná litografie, 21x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pfiíloha Voln˘ch SmûrÛ, název
„Fratelini,“ autor studoval na AVU u profesora
Obrovského, nûkolik let strávil ve Francii, pracoval
mimo jiné v cirkuse, toto prostfiedí se stalo zdrojem
jeho inspirace, pozdûji profesorem umûlecko
prÛmyslové ‰koly v Praze,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

224
Hoffmeister, Adolf (1902-
Krajina u silnice
(A landscape around a road)
linoryt, 17x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pfiíloha k Veraikonu, název „Krajina,“
karikaturista, malífi a spisovatel, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 5500 CZK (196 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

225
Gallien, Antoine Pierre (1896-1963)
Hlava muÏe
(A head of a man)
dfievoryt, 14x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pfiíloha k Veraikonu z roku 1922,
název „Portrét malífie Franti‰ka Kupky“
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

226 �
Hofman, Vlastislav (1884-
Maska
(A mask)
linoryt, 10,5x7,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, Ïák profesora
Kouly a Ad. Liebschera, architekt, designér, grafik 
a malífi, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

227 �
Hofman, Vlastislav (1884- 
Hlava muÏe
(A head of a man)
linoryt, 13x10 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, Ïák profesora Kouly a Ad. Liebschera,
architekt, designér, grafik a malífi,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2200 aÏ 3000 CZK

228 �
Slavíãek, Antonín Václav (1895-1938) 
Hlava dívky
(A head of a female)
kolorovan˘ dfievoryt, 17x17 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2200 aÏ 3000 CZK

229 �
âapek, Josef (1887-1945)
Strach
(A fear)
linoryt na papífie, 11x8 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole v Praze a v PafiíÏi,
znám˘ moderní malífi, grafik a ilustrátor, bratr
spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 2300 CZK (82 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

230 �
âapek, Josef (1887-1945)
Dívka
(A female)
linoryt na papífie, 11x9,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole v Praze a v PafiíÏi,
znám˘ moderní malífi, grafik a ilustrátor, bratr
spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 2600 CZK (93 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

231 �
Lolek, Stanislav (1873-1936)
Krajina se stromy
(A landscape with trees)
kresba tuÏkou, 29x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, Ïák praÏské AVU u profesora J. Mafiáka,
autor miluje pfiírodu, pÛvodním povoláním lesník,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK
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236 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící nahá dívka s diskem
(A standing nude female with a disc)
ãernobílá fotografie z originální desky, 22x29 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou, autor byl fotograf a malífi,
uãil se v ateliérech v Nûmecku, fotografií se zab˘val
zejména do roku 1935, ovlivnûn art decem 
a expresionismem, rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

237 �
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka s kruhy leÏící na schodech
(A nude female with circles laying on stairs)
ãernobílá fotografie z originální desky, 23 x 33 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

238 �
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá leÏící dívka
(A nude laying female)
ãernobílá fotografie z originální desky, 48 x 35 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (446 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

239 �
Muttich, Kamil Vladislav (1873-1924)
Arab na velbloudu
(Arab on a camel)
plakát vyroben˘ litografickou technikou, 
40 x 30 cm, rámováno pod sklem, znaãeno vpravo
dole na desce, reklama k dobrodruÏn˘m kníÏkám
Karla Maye, autor byl malífi a ilustrátor, studoval 
na praÏské AVU u profesora Pirnera, ilustroval
romány a povídky, podnikl studijní cesty do Itálie,
rád maloval orientální námûty,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

240 �
Macková, Anna (1887-
DvÛr domu na Starém Mûstû v Praze
(A yard of a house in the Old Town in Prague)
barevn˘ dfievoryt, 32x44 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis vlevo dole: „MánesÛv
ateliér na Starém Mûstû praÏském,“ autorka byla
pfiítelkyní malífie Josefa Váchala, její technika se
podobá Váchalovi, tématicky je v‰ak naprosto odli‰ná,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

241 �
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na kostce
(A nude female sitting on a cube)
ãernobílá fotografie z originální desky, 31 x 22 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

232 �
·íma, Josef (1891-
Návrh obchodu
(A plan of a shop)
kresba tuÏí na papífie, 24x19,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, pozÛstalostní razítko, text
„Návrh na prodejnu pfiátel umûní,“ Ïák praÏské
akademie u profesora Preislera, ãasto pob˘val ve
Francii, pozdûji se proslavil sv˘mi surrealistick˘mi
obrazy,
vyvolávací cena: 1900 CZK (68 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

233 �
Lolek, Stanislav (1873-1936)
Stromy
(Trees)
kresba tuÏkou, rámováno pod sklem, paspartováno,
Ïák praÏské AVU u profesora J. Mafiáka, autor miluje
pfiírodu, pÛvodním povoláním lesník, sbíran˘ autor, 
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

234
Schwager, J. R.
Císafi Franti‰ek Josef I. a jeho manÏelka AlÏbûta
(An imperator Franz Josef I and his wife Elisabeth)
dvû litografie, 13x21cm, 13x24 cm, rámováno pod
sklem, zhotovil Jos. Axman, Rakousko 2. polovina
19. století,
vyvolávací cena: 1600 CZK (57 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

235 �
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Kleãící nahá dívka s kruhem
(A kneeling nude female with a circle)
ãernobílá fotografie z originální desky, 22x28 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou, autor byl fotograf a malífi,
uãil se v ateliérech v Nûmecku, fotografií se zab˘val
zejména do roku 1935, ovlivnûn art decem 
a expresionismem, rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
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246 �
Reiter, Gustav
Pohled do horského údolí a Ïena s nÛ‰í
(A view of a moutain valley 
and a woman with a basket)
olej na plátnû, 71x93 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, znaãeno na rámu
‰títkem, autor - malífi krajináfi a figuralista, tvofiící 
v 1. tfietinû 20. století,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

247 �
KoÀák, K.
Horská fiíãka
(A mountain small river)
olej na kartonu, 49x69 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy pravdûpodobnû ·umava, první
tfietina 20. století, malba ve stylu Mafiákov˘ch ÏákÛ, 
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

248 �
Klos, Jan (1883-
Kytice polních kvûtÛ ve dÏbánu
(A bunch of field flowers in a jug)
olej na plátnû, 73x60 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, autor byl Ïákem
Aloise Kalvody, maloval krajiny, podobizny i záti‰í,
obraz reprodukován ve Slovníku ãesk˘ch 
a slovensk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ 1950-2000,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

244 �
Anonym
Mûsto Cheb
(The town Cheb in Bohemia)
akvarel, 14x20 cm, rámováno pod sklem, 
signováno vpravo dole neãitelnû, datováno 1948,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

245 �
Toman, Karel (1931-
Voják na koni
(A soldier on a horse)
kolorovaná perokresba, 14x11 cm, rámováno 
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno, autor pÛsobil nejen jako malífi, ale
pfiedev‰ím jako grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

242 �
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s kolem a vlnovkou
(A standing nude female with a wheel and a wave)
ãernobílá fotografie z originální desky, 23 x 30 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

243
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s obruãí
(A standing nude female with a wheel)
ãernobílá fotografie z originální desky, 23 x 22 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou ateliéru, autor byl znám˘m
fotografem, mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
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249
Oliva, Viktor (1861-1928)
Pohled na Mûsíc
(A view of the Moon)
akvarel, 16x21 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole iniciálami, po‰kozeno, V. Oliva studoval
malífiství na praÏské akademii a potom v Mnichovû 
a v PafiíÏi, proslul pfiedev‰ím jako ilustrátor, ãasto
pouÏíval techniku kreseb tuÏí, ilustroval mimo jiné
„Písnû kosmické“ Jana Nerudy,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK 

250 �
Böhm, Gustav (1885-
Les s bfiízami
(A forest with birches)
olej na plátnû, 34x34 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1904, malífi krajináfi, podnikl
studijní cesty do PafiíÏe, ovlivnûn secesí,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

251 �
Anonym
Pohled na mûsteãko
(A view of a town)
olej na kartonu, 24x31 cm, rámováno, âechy, 
1. tfietina 20. století, pohled zobrazuje
pravdûpodobnû mûsto Prachatice,
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

252 �
Svoboda, Josef (1901- 
Lesní potok
(A stream in a forest)
olej na plátnû, 88x85 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, autor podnikl studijní
cesty do Francie, severní Afriky, Itálie a Jugoslávie, 
s oblibou maloval mofie, v dobû I. republiky patfiil
mezi módní malífie, 
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK 

253 �
Svoboda, Jaroslav (1879-
Rybáfii na bfiehu mofie
(Fishermen on a sea shore)
kva‰ na papífie, 20x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor studoval
na V·UP a AVU v Praze, studijní cesty do Francie,
AlÏírska, ·panûlska, Anglie, Itálie a Jugoslávie, 
s oblibou maloval mofie,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK 

254 �
Svoboda, Josef (1920-
Les s potokem
(A forest with a stream)
olej na plátnû, 66x91 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl architekt a divadelní v˘tvarník,
vyvolávací cena: 8500 CZK (304 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

255 �
Anonym
Bfiízy u cesty
(Birches along a road)
olej na kartonu, 33x22 cm, rámováno, âechy, 
1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2000 CZK

256 �
Neumann, Emanuel (1873-1932)
Záti‰í s hru‰kami a jablky
(A still life with pears and apples)
olej na plátnû, 31x46 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

257 �
Mik‰, JoÏa (1901-
Pohled na mûsto Dubrovník v Chorvatsku
(A view of the town Dubrovnik in Croatia)
olej na pfiekliÏce, 45x60cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na V·UP v Praze 
u profesora Hofbauera, podnikal studijní cesty 
do Jugoslávie a Itálie,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

258 �
Kos, Ivan (1895-
Potok v lese se skálou
(A stream in a forest with a rock)
olej na kartonu, 53x65 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor byl Ïákem praÏské AVU 
u profesora Thieleho,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

259 �
Anonym
Zimní krajina s fiíãkou
(A winter landscape with a small river)
olej na kartonu, 34x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravdûpodobnû Weingard, stfiední
Evropa, 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

260 �
Quaglio, Eugen (1857-
Italská krajina
(An Italien landscape)
olej na plátnû, 51x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1926,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (821 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

261 �
Kamenick˘, Jan
Mofie u Dubrovníku
(A sea near the town Dubrovnik in Croatia)
olej na pfiekliÏce, 29x58 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, akademick˘ malífi,
vzadu razítko z v˘stavy s popisem,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 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: 43 000 CZK (1536 EUR)
odhad: 65 000 aÏ 80 000 CZK

263 �
Zezulová-Bízková, Helena (1902-
Brambofiíky ve váze
(Flowers in a vase)
olej na kartonu, 34x22 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autorka studovala na umûlecko
prÛmyslové ‰kole v Praze, soukromû u profesora
Kalvody a ve ·v˘carsku, malífika krajináfika,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
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264 �
Popelka, Vojtûch Hynek (1888-
Kachny na vodû
(Ducks on a water)
olej na kartonu, 33x47 cm, rámováno, 
signováno vpravo dole, Ïák umûlecko prÛmyslové
‰koly a AVU v Praze u profesora Schwaigera,
maloval zvífiata a krajinu, vytvofiil ilustrace 
pro „BrehmÛv Ïivot zvífiat,“
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

265 �
Novák, Ladislav (1908-
Star˘ muÏ a mladá Ïena v kavárnû
(An old man and a young woman at a café)
olej na kartonu, 45x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu na rámu: „Ladislav Novák,
1950,“ malováno oboustrannû, Ïák AVU v Praze 
u profesora ·paniela, sochafi a malífi,
vyvolávací cena: 4500 CZK (161 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK

266 �
Kliment
Pohled na KarlÛv most a PraÏsk˘ hrad
(A view of the Charles Bridge 
and the Prague Castle)
olej na plátnû, 49x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 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 maloval praÏská zákoutí a trhy, jeho obrazy
reprodukovány v ãasopise „Zlatá Praha,“
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

268 �
·imák, Lev (1896-1989)
Taneãníci v krojích
(Dancers in the national costumes)
akvarel na papífie, 28x42 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1945, autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ
Pirnera a Thieleho, podnikal studijní cesty 
do Nûmecka a Francie, zobrazoval ãeskou pfiírodu 
a venkov, vyuÏíval techniky akvarelÛ, na v˘stavû 
v roce 1948 zaujaly jeho akvarely tancÛ, 
vyvolávací cena: 11 800 CZK (421 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK

269 �
Neumann, Emanuel (1873-1932)
Pohled na údolí s horsk˘m potokem
(A view of a valley with a moutain stream)
olej na plátnû, 43x63 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU v Praze,
ovlivnûn tvorbou J. Mafiáka,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

270 �
Grabwinkler, Peter (1885-1943)
Stromofiadí u rybníka
(A row of trees by a pond)
olej na plátnû, 78x94 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1914, katalogov˘ nûmeck˘
malífi,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1071 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 43 000 CZK

271 �
Anonym
Arcibiskupsk˘ palác v Praze
(The Arcibishop_s Palace in Prague)
akvarel na papífie, 34x33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole neãitelnû, 
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

272 �
Klá‰tersk˘
Pohled na chrám svatého Mikulá‰e
(A view of the St. Nicolas Church in Prague)
pastel na papífie, 54x50 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1942,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

273
Anonym
Hlava Ïeny v kroji
(A head of a woman in a national costume)
olej na kartonu, 28x29 cm, rámováno, znaãeno
vlevo dole iniciálami „M.·.,“ datováno 1949,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK 

274 �
Hart, Josef (1905-
Stromy u potoka v zimû
(Trees by a stream in winter)
olej na kartonu, 50x63 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malífiství u profesora 
A. Kalvody, malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 7500 CZK (268 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

275 �
Witt, de Tönjes (1870-
Plachetnice na mofii
(Sailing boats on a sea)
olej na plátnû, 49x29 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, holandsk˘ malífi, 
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK
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276 �
Anonym
Portrét mnicha
(A portrait of a monk)
olej na plátnû, 41x30 cm, rámováno, âechy, 
poãátek 19. století, 
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

277 �
Klá‰tersk˘
Kostel svatého Tomá‰e v Praze
(The Church of St. Thomas in Prague)
olej na kartonu, 39x31 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1942,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

278 �
Anonym
Vodní ml˘n s chalupou
(A water mill with a cottage)
olej na plátnû, 57x71 cm, rámováno,
pravdûpodobnû Rakousko, 2. polovina 19. století,
kvalitní provedení,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (714 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

279 �
Küssehol
Velká plachetnice na mofii
(A big sailing boat on a sea)
olej na plátnû, 92x126 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1916, vzadu popis v nûmãinû,
pobfieÏí ·panûlska, rakousk˘ malífi,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1250 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 48 000 CZK 

280 �
Kuãera, Franti‰ek (1901-
Podhorská vesnice u fiíãky
(A village under mountains near a small river)
olej na kartonu, 23x28 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na ukrajinské akademii,
moravsk˘ malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 2800 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK 

281 �
Kuãera, Franti‰ek (1901- 
Kvûtiny ve váze
(Flowers in a vase)
olej na plátnû, 48x38 cm, rámováno, signováno
vlevo uprostfied, autor studoval na ukrajinské
akademii, moravsk˘ malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK 

282
Kuãera, Franti‰ek (1901-
Stromy u rybníka
(Trees by a pond)
olej na pfiekliÏce, 15x22 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na ukrajinské akademii,
moravsk˘ malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK 

283 �
Scheiner, Artu‰ (1863-1938)
MuÏ a dívka u zrcadla
(A man and a female by a mirror)
akvarel na papífie, 30x24, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autor - malífi 
a ilustrátor, pracoval pro „Svûtozor“ a nûmecké
ãasopisy, patrn˘ vliv slavnûj‰ího malífie L. Marolda,
Scheiner ilustroval i kníÏky napfiíklad známé dílo 
J. Zeyera „Román o vûrném pfiátelství Amise a Amila“
vyvolávací cena: 5000 CZK(179 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

284 �
HÛrka, Otakar (1889-
Vodní hladina se stromy
(A water surface with trees)
olej na plátnû, 66x79 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vlevo dole, autor byl Ïákem
profesora Aloise Kalvody, tfii roky studoval 
ve Francii, v roce 1921 vystavoval na jarním
pafiíÏském „Salonu,“ jeho práce publikovány 
v umûleckém ãasopise „Zlatá Praha,“ malífi krajináfi,
rád maloval vodní plochy a stromy,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

285 �
Anonym
Sedící nahá dívka
(A sitting nude female)
olej na plátnû, 69x53 cm, rámováno, âechy, kolem
poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

286 �
Mandel, Jifií (1923-
PobfieÏí v Chorvatsku
(A coast in Croatia)
olej na plátnû, 74x129 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor pocházel ze známé umûlecké
rodiny, syn malífie Jury Mandela star‰ího, studoval
na AVU v Praze, malífi krajináfi, studijní cesty 
do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

287
Urban, Franti‰ek (1894-
Záti‰í s rÛÏí a korbelem
(A still life with a rose and a jug with a cover)
olej na dfievû, 25x42 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor studoval malífiství na AVU v Praze a v
DráÏìanech, tvofiil ve stylu klasické malby, vzadu na
obraze vûnování v nûmãinû „Zum Hochzeitstag 
v. deinem Vater,“
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK
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288 �
Urban, Franti‰ek (1894-
Záti‰í s miskou a vázou
(A still life with a bowl and a vase)
olej na dfievû, 27x38 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor studoval malífiství na AVU v Praze 
a v DráÏìanech, tvofiil ve stylu klasické malby, vzadu
na obraze vûnování v nûmãinû „Zum Hochzeitstag 
v. deinem Vater,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 7000 CZK

289
Majer, Antonín (1882-
MuÏ se psem
(A man with his dog)
akvarel na kartonu,13,5 x 16 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, autor
byl Ïákem praÏské AVU u profesorÛ BroÏíka,
Hynaise a Schwaigera, rád tvofiil Ïánrové v˘jevy 
z Turnovska,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

290 �
Stein, Václav (1917-1944)
Mofie s kameny a racky
(A sea with stones and sea gulls)
olej na plátnû, 50x70 cm, rámováno, signováno
vpravo dole,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

291 �
Sembner, Franti‰ek (1910-
Mofie se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátnû, 64x89 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, datováno 1937, popis „Noirmoutier,“
autor studoval na AVU v Praze u profesora
Nejedlého, dále v PafiíÏi a Noirmoutier, malífi
krajináfi a restaurátor, podnikal cesty do Itálie,
Nûmecka, Rakouska, Jugoslávie a Holandska,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK

292 �
Anonym
Kleãící mladá dáma a mu‰ket˘r
(A kneeling young lady and musketeer)
kva‰ na papífie, 32x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, datováno 1848, signováno dole
pravdûpodobnû Therese Spaur,
vyvolávací cena: 3900 CZK (139 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

293 �
Anonym
Hlubok˘ les
(A deep forest)
olej na sololitu, 89x68 cm, rámováno, âechy, 
1. polovina 20. století, pastózní malba navazující 
na tradici ãeské krajináfiské ‰koly,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

294 �
Jelínek, Cína Franti‰ek (1882-
Rozkvetl˘ strom u chalupy
(A blossom tree by a cottage)
tempera na kartonu, 37x62 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval 
na umûlecko prÛmyslové ‰kole a akademii
v˘tvarních umûní v Praze u profesora Vojtûcha
Hynaise, malífi krajináfi, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK 

295 �
Schneiderová, Otilie (1875- 
Chalupa se stromy
(A cottage with trees)
kva‰ na papífie, 27x43 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, nûmecká
malífika a grafiãka pÛsobící v Litomûfiicích, 
studijní cesty do Nûmecka, ·panûlska a USA,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

296 �
Anonym
PraÏské dvory
(Prague yards)
kva‰ na papífie, 26x36 cm, rámováno, pod sklem,
signováno vpravo dole pravdûpodobnû E. Golman,
datováno 1946, vzadu text „ ¤ásnovka, Eduard
RÛÏiãka, Druhotné suroviny,“
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

297 �
Kopallik, Franz (1860-1931)
Mûsteãko v Alpách
(A town in the Alpes)
kva‰ na papífie, 26x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, znám˘ rakousk˘ malífi, 
ãasto pouÏívá techniku akvarelu,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

298 �
Anonym
Cesta mezi domy
(A road between houses)
akvarel na papífie, 22x16 cm, rámováno, pod sklem,
pravdûpodobnû âechy, pfielom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 1000 CZK (36 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

299 �
Homoláã, Oldfiich (1872- 
Îena s dítûtem pfied vchodem do kostela
(A woman with her child in front of a church)
kombinovaná technika, kresba a kva‰, 36x21 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, znaãeno „PafiíÏ, 1899,“ 
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

300 �
Nejedl˘, Otakar (1883-
Krajina pod hradem Trosky
(A landscape under the castle Trosky)
akvarel na papífie, 25x19 cm, rámováno pod sklem,
dole popis „Nafik KoÈasovi OÈas,“ vûnování Marii
Knotkové, autor studoval na AVU v Praze 
u profesora Antonína Slavíãka, autor nav‰tívil Indii 
a Ceylon, v˘znaãn˘ malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 20 000 CZK 
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301
Svolinsk˘, Karel (1896-
Kohout 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: 10 500 CZK (375 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

302 �
Hru‰ka, Jifií (1921-
Uliãka ve francouzském mûsteãku
(A street in a French town)
pastel na papífie, 38x65 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, text „Tondovi Hlavatému 
J. Hru‰ka,“ syn sochafie Jaroslava Hru‰ky, narozen 
v PafiíÏi, studoval na AVU v Praze u profesora V. Rady,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

303 �
Ehrlich, Láìa (1886- 
Letní krajina
(A summer landscape)
tempera na kartonu, 23x37,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole, Ïák 
F. Engelmüllera, malífi krajináfi, ãasto pob˘val 
v Dalmácii,
vyvolávací cena: 6500 CZK (232 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

304 �
Rambousek, Jan (1895-
Kytice rÛÏov˘ch kvûtin
(A bunch of pink flowers)
olej na dfievû, 26x34 cm, rámováno v umûleckém
rámu pod sklem, signováno vpravo nahofie, datováno
1943, autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ
Preislera, Nechleby a ·vabinského, jako stipendista
studoval v PafiíÏi, velmi znám˘ malífi a grafik,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

305 �
BlaÏek, Franti‰ek Bohumil (1879-
âeské mûsteãko
(A Czech small town)
olej na plátnû, 63x73 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Ïák profesora Jansy a Schwaigra, pfiítel
Slavíãka, Engelmüllera a Kavána, ãasto maluje
v˘jevy z âeskomoravské vysoãiny,
vyvolávací cena: 9900 CZK (354 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

306 �
Popelka, Vojtûch Hynek (1888-
Kachny na vodû
(Ducks on a water)
olej na kartonu, 58x75 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Ïák umûlecko prÛmyslové ‰koly 
a AVU v Praze u profesora Schwaigera, maloval
zvífiata a krajinu, vytvofiil ilustrace pro „BrehmÛv
Ïivot zvífiat,“ 
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

307
Otmar, Otto (1886-
SchÛzka na laviãce
(A date on a bench)
kva‰ na papífie, 24x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, 
autor studoval v Mnichovû a v PafiíÏi, zamûfioval 
se na figurální tvorbu, 
vyvolávací cena: 2700 CZK (96 EUR)
odhad: 36000 aÏ 4500 CZK

308 �
Anonym
Alegorie léta
(An alegory of summer)
olej na plátnû, 72x125, Rakousko-Uhersko, 
2. polovina 19. století, rámováno v dekorativním
rámu, kopie Rubensova obrazu, monumentální
malba,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 56 000 aÏ 70 000 CZK

309 �
KubizÀák, Josef (1909-
Hlava dívky
(A head of a female)
olej na malífiském kartonu, 28x31 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1940, autor studoval u profesora
Wachsmanna v Praze, malífi figuralista, ãasto maloval
církevní motivy,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

310 �
Maran, S.G. (1886-
Plachetnice na mofii
(Sail boats on a sea)
olej na kartonu, 68x47 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor - malífi krajináfi a grafik,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

311 �
Nemastil, Zdenûk (1879-1942)
Krajina s bfiízami a potokem
(A landscape with birches and a stream)
olej na kartonu, 33x49cm, rámováno, signováno
vpravo dole, malífi krajináfi, Ïák J. ·etelíka, 
ãasto maluje Po‰umaví, 
vyvolávací cena: 2000 CZK (71 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

312 �
Votruba, Jaroslav (1889-
Lodû v fiíãním pfiístavu
(Boats in a river port)
kombinovaná technika - pastel a kva‰, 67x49 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole, datováno
1954, vzadu popis: „Z pfiístavu v Bratislavû,“ autor
byl Ïákem umûlecko prÛmyslové ‰koly u profesora
Schikanedra, uznávan˘ malífi a grafik,
vyvolávací cena: 5700 CZK (204 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

313 �
Reiter, Gustav
Pohled na hrad Trosky v âeském ráji v zimû
(A view of the castle Trosky in the Czech Paradise)
olej na plátnû, 74x97 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1934, autor - malífi krajináfi 
a figuralista, tvofiící v 1. tfietinû 20. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

314 �
Schneider, Max (1902-
MuÏ s koÀmi a vozem v zasnûÏeném lese
(A man with horses and a wagon in a forest
covered with snow)
olej na plátnû, 59x78 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor studoval malífiství v Mnichovû,
figuralista pÛsobící v Karlov˘ch Varech
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
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315 �
Anonym
Hrad v Alpách
(A castle in the Alpes)
olej na plátnû, 54x66 cm, rámováno v umûleckém,
fiezaném a zlaceném rámu, Rakousko 2. polovina 
19. století, malováno v duchu romantismu, 
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 29 000 aÏ 35 000 CZK

316 �
Anonym
Mûsto Melk v Rakousku
(The town Melk v Austria)
olej na plátnû, 54x66 cm, rámováno v umûleckém,
fiezaném a zlaceném rámu, Rakousko 2. polovina 
19. století, malováno v duchu romantismu, 
párov˘ obraz s pfiedchozím,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 29 000 aÏ 35 000 CZK

317 �
âíla, Otakar (1894- 
Záti‰í s koroptvemi
(A still life with partridges)
olej na dfievû, 29x24 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval AVU v Praze,
bûhem I. svûtové války slouÏil jako legionáfi v Rusku,
vytvofiil návrh pro známky a bankovky Kolãakovy
vlády na Sibifii, bûhem svého návratu procestoval
âínu a Indii, pozdûji pÛsobil v Albánii, kde vytvofiil
zakázky pro zdej‰í vládu, malífi a dobrodruh, 
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

318 �
Hofman, Wlastimil (1881-
Tfii dívky s kotvou
(Three females with an anchor)
tempera na papífie, 16x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1924,
námût obrazu „Alegorie vûrnosti,“ autor narozen˘ 
v âechách, malífiství studoval v Krakovû u pofesora
J. Malczewského, pozdûji studoval v PafiíÏi, vytváfiel
figurální malby s mystick˘mi prvky, silnû ovlivnûn
vídeÀskou secesí,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

319 �
Mareãek, Bohumil (1884 -
Portrét mladé dámy
(A portrait of a young lady)
olej na plátnû, 50x35 cm, rámováno v umûleckém
rámu pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
nahofie, datováno 1926, dáma obleãená ve stylu art
deco, nahá ramena, velké kruhové náu‰nice, autor
studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole a AVU v Praze
u profesorÛ Hynaise a Îení‰ka, soukromû studoval 
v Mnichovû a PafiíÏi, vynikající malífi Ïensk˘ch aktÛ,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 32 000 CZK

320 �
Anonym
Chata v horách
(A cottage in the Alpes)
olej na plátnû, 35x46 cm, rámováno, Rakousko 
2. polovina 19. století, romantick˘ styl,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

321 �
Havelka, Roman (1877-
Chalupa v zimû
(A cottage in winter)
olej na kartonu, 18x27 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1919, autor studoval na AVU
v Praze u profesora J. Mafiáka, patfií mezi pfiední
„Mafiákovce,“ malífi krajináfi, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

322 �
Grumlík
Krajina s vlãími máky
(A landscape with a red poppy)
olej na kartonu, 33x37 cm, rámováno v Jihlavû,
signováno vpravo dole, autor - malífi krajináfi
pÛsobící na âeskomoravské vysoãinû, 1. polovina
20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

323 �
Grumlík
Krajina s borovicemi a chalupami
(A landscape with pines and cottages)
olej na kartonu, 33x37 cm, rámováno v Jihlavû,
signováno vpravo dole, autor - malífi krajináfi
pÛsobící na âeskomoravské vysoãinû, 1. polovina
20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

324 �
Anonym
Chalupy na jafie
(Cottages in spring)
olej na malífiském kartonu, 51x71 cm, rámováno,
signováno vlevo dole iniciálami „VF,“
âechy 1. polovina 20. století, styl malby ukazuje 
na Ïáka Odfiicha BlaÏíãka,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 13 000 aÏ 16 000 CZK

325 �
·imák, Lev (1896-1989)
Krajina pod Bezdûzem
(A landscape under the castle Bezdûz)
kva‰ na papífie, 33,5 x 43 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno v pravo dole, datováno
1945, autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ
Pirnera a Thieleho, studijní cesty do Nûmecka 
a Francie, zobrazuje ãeskou pfiírodu a venkov,
vyuÏívá techniky akvarelÛ,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

326 �
Bíno, Josef (1881-
Temn˘ les
(A dark forest)
olej na kartonu, 50x70 cm, rámováno, signováno,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

327 �
Fi‰árek, Alois (1906-1980)
Statek
(A farm)
olej na plátnû, 50x65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930, Ïák praÏské AVU 
u profesora Nejedlého, malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

328 �
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878-
PobfieÏí se skalami
(A coast with rocks)
olej na plátnû, 100x120 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, monumentální obraz, módní malífi 
20.-30. let 20. století, proslavil se sv˘mi malbami
mofie z Dalmácie a Itálie, 
vyvolávací cena: 36 000 CZK (1241 EUR)
odhad: 45 000 aÏ 55 000 CZK

329 �
Anonym
Pierot a Kolombína
(Pierot a Kolombína)
olej na plátnû, 31x40,5 cm, rámováno, kubistick˘
styl, âechy, 2. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 3500 CZK (125 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5200 CZK
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330 �
Horálek, Bedfiich (1913-
Krajina s chalupami
(A landscape with cottages)
olej na dfievû, 24x32 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1941, Ïák AVU v Praze 
u profesorÛ Loukoty, ·vabinského a Nejedlého,
vyvolávací cena: 4000 CZK (143 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

331 �
Muttich, Kamil Vladislav (1873-1924)
Mûsto Benátky s lodûmi
(The city Venetia with boats)
kva‰ na papífie, 20 x 27 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, tamtéÏ popis: „Pfiíteli J.M.
vûnuje 9.2. 1900 pÛl hodiny mofie,“ autor byl malífi
a ilustrátor, studoval na praÏské AVU u profesora
Pirnera, ilustroval romány a povídky, podnikl
studijní cesty do Itálie, rád maloval orientální
arabské námûty, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (179 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

332 �
Braunerová, Zdenka (1858-1934)
Lidé na lesní cestû
(People on a forest road)
tempera na papífie, 23x38 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, autorka
pocházela z bohaté praÏské rodiny, velkou ãást Ïivota
strávila v Roztokách u Prahy, malífiství studovala 
u profesora Pinkase a Chittusiho, dlouhou dobu Ïila
ve Francii, kde pracovala pod vlivem barbizonské
krajináfiské ‰koly, st˘kala se s nejv˘znamûj‰ími umûlci
doby napfiíklad francouzsk˘m sochafiem Augustem
Rodinem, patfií mezi nejznámûj‰í ãeské malífiky,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

333 �
Anonym
Portrét modlící se dívky
(A portrait of a praying female)
olej na plátnû, 52x40 cm, rámováno, âechy, 
poãátek 19. století, kvalitní dobová malba,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

334 �
Anonym
Portrét ‰lechtice
(A portrait of a nobleman)
olej na plátnû, 64x45 cm, rámováno, Francie,
pfielom 17. a 18. století, vzadu francouzsk˘ nápis
„Jacques II. Roi d_Angleterre“ (Jakub II. král
Anglie), Jakub II. vládl v letech 1685-1688 a byl
svrÏen slavnou burÏoazní revolucí,
vyvolávací cena: 50 000 CZK (1786 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK

335 �
Anonym
Portrét mladé ‰lechtiãny
(A portrait of a young lady)
olej na plátnû, 95x66 cm, rámováno, stfiední Evropa,
1. polovina 17. století, vzadu latinsk˘ nápis 
„Ae Tatis 28, Anno Christi 1632“ (Ve vûku 28 let,
leta Pánû 1632), v pravém horním rohu ‰tít se
‰lechtick˘m znakem - tfiemi srdci,
vyvolávací cena: 60 000 CZK (2143 EUR)
odhad: 90 000 aÏ 110 000 CZK

336
Jaro‰, Bohumil (1856-1924)
Smrkové lesy na vysoãinû
(Spruce forests in highlands)
tempera na papífie, 45x57 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor pocházel ze staré
malífiské rodiny, studoval u profesora Julia Mafiáka,
malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

337 �
Medek, Jan (1874-
Cesta v lese
(A road in a forest)
olej na plátnû, 70 x 98 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, malífi krajináfi, s oblibou maloval rovnûÏ
praÏské motivy a staré ãeské hrady, 
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

338 �
Bakala, Emanuel (1878-1943)
Les s paprsky slunce
(A forest with rays of the sun)
olej na kartonu, 34x39 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, autor byl Ïákem praÏské
akademie u profesorÛ Pirnera a BroÏíka, vûnuje 
se krajinomalbû,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

339 �
Anonym
Dva portréty muÏe a Ïeny
(Two portaits of a man and a woman)
oba olej na plátnû, 59x45 cm, rámováno 
v nepÛvodních rámech, âechy kolem poloviny 
19. století, doplÀky na obrazech - Ïidle, ‰perky,
obleãení, typické pro období biedermeieru,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

340 �
·krabánek, Franti‰ek (1901- 
Podhorská krajina
(A landscape in a highlands)
tempera na papífie, 38x51 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor byl Ïákem profesora
Engelmüllera, malífi krajináfi,
vyvolávací cena: 7000 CZK (250 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK

341
Anonym
Dvû nahé dívky na jevi‰ti
(Two nude females on a stage)
kva‰ na papífie, 29x22 cm, rámováno pod sklem,
âechy, pfielom 19. a 20. století, erotická scéna,
vyvolávací cena: 5800 CZK (207 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
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342 �
Kalvoda, Alois (1875-1934) - okruh
Chalupa s makov˘m polem
(A cottage with a poppy field)
olej na plátnû, 49x62 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Kalvoda byl Ïákem praÏské akademie 
u profesora J. Mafiáka, rád maloval zejména ãeskou
vesnickou krajinu,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 39 000 CZK

343
Sedláãek, Jan (1925-1996)
Jezero v Tatrách
(A lake in the Tatra Mountains)
olej na kartonu, 17x46 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl malífiem krajináfiem 
a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 2200 CZK(79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

344 �
Molnár, Karel (1903-
Mûsto Dubrovník v Dalmácii se tfiemi postavami
(The town Dubrovnik in Dalmacia
with three figures)
olej na plátnû, 46x57 cm, rámováno, signováno
dole, autor se za II. svûtové války úãastnil bojÛ 
na západní frontû, sbíran˘ malífi, 
vyvolávací cena: 10 500 CZK (375 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

345 �
Molnár, Karel (1903- 
Don Quijote a Sancho Panza
(Don Quijote and Sancho Panza)
olej na kartonu, 31x42 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, autor se za II. svûtové války úãastnil bojÛ
na západní frontû, sbíran˘ malífi, 
vyvolávací cena: 5 500 CZK (196 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

346 �
·Èastn˘, Josef (1906-
Star˘ muÏ a Ïena na cestû
(An old man and woman on a journey)
olej na plátnû, rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1923, brnûnsk˘ malífi, krajináfi,
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

347
Anonym
Mostecká vûÏ s pohledem na Hradãany
(The Bridge Tower with a view
of the Prague Castle)
olej na plátnû, 80x104 cm, rámováno, 
signováno vlevo dole, âechy 1. tfietina 20. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

348 �
Janãálek, Cyril (1891-
Dvû Ïeny a dítû na poli
(Two women and a child on a field)
olej na dfievû, 48x59 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, vzadu název: „V letním slunci,“ autor studoval
na AVU v Praze u profesora Pirnera, Ïák JoÏi Úprky,
malífi Slovácka a Slovenska, umûlecky spjat˘ 
s M. Benkem, maloval Ïánrové vesnické v˘jevy,
vyvolávací cena: 8900 CZK (318 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

349
HÛrka, Otakar (1889-
Potok s bfiízami
(A stream with birches)
tempera na kartonu, 49x69 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole, autor byl Ïákem
profesora Aloise Kalvody, tfii roky studoval ve
Francii, v roce 1921 vystavoval na jarním pafiíÏském
„Salonu,“ jeho práce publikovány v umûleckém
ãasopise „Zlatá Praha,“ malífi krajináfi, rád maloval
vodní plochy a stromy,
vyvolávací cena: 9500 CZK (339 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

350 �
Hradeãn˘, Bohumil (1876-
Pohled 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: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

351 �
HÛrka, Otakar (1889-
Stromy na kraji lesa
(Trees on a border of a forest)
olej na dfievû, 32x40 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem profesora Aloise
Kalvody, tfii roky studoval ve Francii, v roce 1921
vystavoval na jarním pafiíÏském „Salonu,“ jeho práce
publikovány v umûleckém ãasopise „Zlatá Praha,“
malífi krajináfi, rád maloval vodní plochy a stromy,
vyvolávací cena: 6200 CZK (221 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

352 �
Koníãek, Oldfiich (1886-
Zniãená krajina
(A destroyed landscape)
tempera na kartonu, 27x35 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole, datováno 1919, 
vzadu popis: „Coll di Rosso, Caverny, italské boji‰tû,“
autor studoval na AVU v Praze, ãlen S.V.U. Mánes,
podnikl mnoho studijních cest zejména do Itálie 
a Francie, sbíran˘ a uznávan˘ autor,
vyvolávací cena: 6800 CZK (243 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

353 �
Peroutka, Bedfiich (1880-
Krajina se snopy
(A landscape with sheaves)
olej na plátnû, 49x65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na praÏské akademii 
u profesora Schwaigra, studijní cesty do Nûmecka,
vûnoval se krajináfiství i figurální malbû,
vyvolávací cena: 6800 CZK (243 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

354 �
Ullík, Hugo (1838-1881)
Hrad Kfiivoklát
(The castle Kfiivoklát)
olej na plátnû, 33x45 cm rámováno, znaãeno dole
uprostfied na rámu, malífi studoval v Praze 
a v Mnichovû, rád maloval ãeské hrady, jeho malby
mají velk˘ dokumentární v˘znam, pracoval 
na rozhraní romantismu a realismu, znaleck˘
posudek,
vyvolávací cena: 80 000 CZK (2857 EUR)
odhad: 100 000 aÏ 120 000 CZK
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355 �
Bronzová socha nahého chlapeãka s labutí
(A bronze statue of a nude small boy with a swan)
âechy, pfied polovinou 19. století, bronz
kombinovan˘ s mosazí, pÛvodnû vodní chrliã,
restaurátorské zásahy z nûkolika období, v˘‰ka 41 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

356 �
Bronzov˘ satyr
na ãerném mramorovém popelníku
(A bronzesatir on a black marble ash tray) 
stfiední Evropa, pravdûpodobnû Rakousko, 1. tfietina
20. století, kvalitní provedení satyra s flétnou, ãern˘,
bíle Ïilkovan˘ mramor, celková v˘‰ka 19,5 cm, 
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

357 �
Kleãící Salome s hlavou Jana Kfititele
(A kneeling Salome with the head of John Baptist)
âechy, slévárna Blansko, poãátek 20. století, litina,
signováno v kovu A.Grath, v˘‰ka 43 cm, Anton Grath
byl znám˘ rakousk˘ sochafi narozen˘ roku 1881,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (446 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

358 �
Busta holãiãky s vûjífiem
(A bust of a girl with a fan)
Francie, 2. polovina 19. století, bíl˘ kámen, Ïertovn˘
v˘jev, otvor k pfiipojení podstavce, v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

359
Stojící holãiãka
(A standing girl)
Francie, poãátek 20. století, patinovaná cínová
kompozice malé Holanìanky stojící na nepÛvodním
bakelitovém podstavci, celková v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (43 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

360 �
Maska Ïeny
(A mask of a woman)
âechy, poãátek 20. století, bronz, signováno 
J.V. Myslbek, popis v bronzu „Sva Ludmila,“
podstavec z hnûdého mramoru, celková v˘‰ka 
21 cm, Josef Václav Myslbek (1848-1922), autor
studoval na praÏské AVU, pob˘val v Rakousku 
a Nûmecku, v˘znaãn˘ ãesk˘ sochafi, zvítûzil v soutûÏi
na sochu sv. Václava na dne‰ním Václavském námûstí
v Praze, toto dílo ho proslavilo mezi ‰irokou
vefiejností,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 15 000 a 18 000 CZK

361 �
So‰ka kominíka
(A statue of a chimney-sweeper)
âechy, datováno 1945, sochafiská sádra, patinováno,
signováno, autor - Josef Marek, narozen˘ v roce
1913, studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole 
v Praze u profesora Jaroslava Horejce,
v˘‰ka sochy 44 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (64 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

362 �
So‰ka sedící nahé Ïeny
(A statue of a sitting nude female)
âechy, kolem poloviny 20. století, sochafiská sádra,
charakteristick˘ moderní styl, signováno, autor -
Josef Václav Schwarz narozen˘ v roce 1908, studoval
na AVU u profesora Kafky, v˘‰ka sochy 36 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (79 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
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363 �
Rytífi na koni
(A knight on a horse)
âechy, poãátek 20. století, bronz, signováno 
J.V. Myslbek, podstavec z hnûdého mramoru,
celková v˘‰ka vãetnû kopí 21 cm, Josef Václav
Myslbek (1848-1922), autor studoval na praÏské
AVU, pob˘val v Rakousku a Nûmecku, v˘znaãn˘
ãesk˘ sochafi, zvítûzil v soutûÏi na sochu sv. Václava
na dne‰ním Václavském námûstí v Praze, toto dílo
ho proslavilo mezi ‰irokou vefiejností,
vyvolávací cena: 6000 CZK (214 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

364 �
Popelník se sokolem
(An ash-tray with a falcon)
âechy, 20. aÏ 30. léta 20. století, mramorov˘
popelník s kovovou so‰kou sokola, vyrobeno 
k pfiíleÏitosti XI. Sokolského sletu, signováno vzadu
Otakar ·paniel, v˘‰ka 11 cm, autor se narodil 
roku 1881, studoval na AVU v Praze u profesora
Myslbeka, osm let pracoval v PafiíÏi, sochafi 
a medailér, navrhl první ãeskoslovenské mince,
vyvolávací cena: 1400 CZK (50 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

365 �
Japonská so‰ka muÏe s holí a chlapce
(Japanese small statue of a man with a stick
and a boy)
Japonsko, 1. tfietina 20. století, so‰ka ve stylu
Okimono, kost, v˘‰ka 19,8 cm, hmotnost 269 g,
vyvolávací cena: 9000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

366 �
Mal˘ bronzov˘ kohout
(A small bronze cock)
Rakousko, 20.-30. léta 20.století, vídeÀsk˘ bronz,
znaãeno znaãkou ryby, v˘‰ka 9,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (142 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

367 �
Mal˘ bronzov˘ tuleÀ s míãem
(A small bronze seal with a ball)
pravdûpodobnû Rakousko, 20.-30. léta 20. století,
vyrobeno ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, v˘‰ka 6,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

368 �
Bronzová hlava dívky
(A bronze head of a female)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, hlava
ploch˘ odlitek na hnûdém mramoru s bíl˘m
Ïilkováním, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK (104 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

369 �
Svat˘ Václav na koni
(St. Wenceslas on a horse)
âechy, 2. polovina 19. století, návrh k soutûÏi 
na sochu svatého Václava na dne‰ním Václavském
námûstí, bronz na mramorovém podstavci,
signováno F. Rous v bronzu, v˘‰ka sochy vãetnû 
kopí 61 cm, Franti‰ek Rous (1872-1936) studoval
sochafiství u svého otce a potom v Nûmecku, 
v Lond˘nû a ve Vídni, kde byl Ïákem profesora
Hellmera, v Budape‰ti pracoval u sochafie Zolla na
pomníku Andrassyho a Marie Terezie, v roce 1896
se vrátil do Prahy a úãastnil se v˘‰e uvedené soutûÏe,
obdrÏel tfietí cenu za Myslbekem a Schnirchem, 
v Praze vytvofiil fiadu dûl pro Obecní dÛm, trigu 
na Národním divadle, 
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1393 EUR)
odhad: 50 000 aÏ 60 000 CZK

362

365

364

363

369

368

367   366

Valentinum_CB_01-18_27-44  3/23/07  1:19 PM  Stránka 41



42

370 �
Stojící nahá dívka
(A standing nude female)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
bronzová socha na mramorovém podstavci, model
„Eva,“ signováno v bronzu Horejc, celková v˘‰ka 
40 cm, Jaroslav Horejc (1886-1983) je legendou
ãeského art deca a mezinárodnû uznávan˘m
autorem, Ïák umûlecko prÛmyslové ‰koly 
u profesora Suchardy, ãlen Artûlu, profesor umûlecko
prÛmyslové ‰koly, v roce 1925 získal zlatou Grand
Prix na svûtové v˘stavû v PafiíÏi, v‰estrann˘ autor,
proslavil se nejen sv˘mi bronzov˘mi akty 
a plastikami, ale i rytinami ve skle vytvofien˘mi pro
firmu Lobmeyr, nejznámûj‰í je pohár s biblick˘m
námûtem „Kanaan zemû blahobytu a plodÛ,“
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1607 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

371 �
LeÏící matka s dítûtem
(A laying mother with her child)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco, pálená
hlína, patinovaná v barvû bronzu, znaãeno
signaturou M.C. a stylizovanou kvûtinou, otvor 
pro zavû‰ení na zeì, délka 36 cm
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

372 �
Litinová plaketa s muÏem a stromem
(A cast iron plaque with a man and a tree)
âechy, konec 19. století, v˘jev inspirovan˘ básní
Vrba z básnické sbírky Kytice od K.J. Erbena, 
autor Stanislav Sucharda (1866-1916),
popis na plaketû: „Vrba z Kytice K.J. Erbena, lito 
v Ïelezárnách Komárovsk˘ch, Umûlecká beseda sv˘m
ãlenÛm na rok 1899,“ rozmûr plakety 60x16,5 cm,
rámováno v dobovém rámu, 
vyvolávací cena: 2500 CZK (89 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

373 �
Busta orientální krasavice s vûjífiem
(A bust of an oriental beauty with a fan)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
sochafiská kompozice, malováno za studena,
signováno na podstavci neãitelnû, dekorativní
pfiedmût, v˘‰ka 67 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 19 000 CZK

374
Jezdec na koni drÏící sokola
(A rider on a horse holding a falcon)
âechy, 1. tfietina 20. století, pseudorenesanãní styl,
patinovaná litina, znaãeno iniciálami pravdûpodobnû
„D.U.,“ v˘‰ka 21 cm, vyvolávací cena: 1100 CZK
(39 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

375 �
Plaketa s hlavou dívky v secesním stylu
(A plaque with a head of a female
in Art Nouveau style)
âechy, poãátek 20. století, sochafiská sádra, 
na plaketû latinsk˘ nápis, signováno L. ·aloun,
rozmûr 83x52 cm, Ladislav ·aloun (1870-1946),
studoval na AVU v Praze, Ïák profesora Schnircha,
proslavilo ho zejména souso‰í s Janem Husem 
na praÏském Staromûstském námûstí,
vyvolávací cena: 8900 CZK (318 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

376 �
Stojící polonahá Ïena
(A standing half nude woman)
âechy, poãátek 20. století, patinovaná sochafiská
sádra, signováno L. ·aloun, v˘‰ka 45 cm, Ladislav
·aloun (1870-1946), studoval na AVU v Praze, Ïák
profesora Schnircha, proslavilo ho zejména souso‰í
Jana Husa na praÏském Staromûstském námûstí,
vyvolávací cena: 3000 CZK (107 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

377
Holãiãka se dvûma dÏbány
(A girl with two jugs)
âechy, poãátek 20. století, pálená hlína, signováno
Franti‰ek Úprka (1868-1929), znaãeno SVU Ale‰
Brno, raÏeno Pexider Letovice, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK

378
Matka s dítûtem
(A mother with her child)
âechy, poãátek 20. století, patinovaná sádra,
pravdûpodobnû Franti‰ek Úprka (1868-1929),
v˘‰ka 28 cm, 
vyvolávací cena: 1500 CZK (54 EUR)
odhad: 3000 aÏ 4000 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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Předaukční výstava dražených předmětů proběhne ve dnech 7. 4. - 14. 4. 2007
v době od 10 do 18 hodin v Alma - antiques, Valentinská 7, Praha 1

Bližší informace:
+420 222 327 625, +420 224 813 991, +420 603 546 275

www.valentinum.cz
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