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AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
17. - 24. 11. 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
17 - 24th November 2007 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v nedûli 25. 11. 2007 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Sunday 25th November at 2:00 p.m. at ALMA
ANTIQUES, Prague 1, entrance Valentinska No. 7.
Parkovat je moÏné v podzemních garáÏích pod nám. Jana Palacha
(vjezd u budovy Rudolfina).
Parking is availlable in underground garages under the Jan Palach sq.
(entrance by Rudolfinum).
PoloÏky 170 - 176 budou draÏeny ve prospûch obãanského sdruÏení
Pﬁíznivci alternativního ‰kolství v Hradci Králové - Waldorfské ‰kole.
Více informací uvnitﬁ katalogu.
Items 170 - 176 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.

Základní informace
1. Pﬁedmûty draÏby budou draÏeny v poﬁadí
podle toho katalogu.
2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny
vyvolávací a pﬁedstavující zároveÀ nejniÏ‰í
podání.
3. DraÏba probíhá v jednotliv˘ch kolech, která
jsou oznaãena v tomto katalogu a která dále
oznámí licitátor. V pﬁestávkách mezi
jednotliv˘mi koly musí vydraÏitel vûci
z bezprostﬁednû pﬁedcházejícího kola ihned
zaplatit. Pokud k úhradû nedojde a draÏba
tak bude zmaﬁena, bude vûc draÏena
v následujícím kole znovu.
4. Po‰kození pﬁedmûtÛ draÏby odpovídající
bûÏnému opotﬁebení s ohledem na jejich
stáﬁí se v katalogu neuvádûjí. Je ve vlastním
zájmu úãastníka draÏby, aby se pﬁed
draÏbou osobnû seznámil se stavem kaÏdé
vûci a je v˘hradnû na jeho uváÏení, zda vûc
odpovídá uvedenému popisu. DraÏebník
neodpovídá za pﬁípadn˘ chybn˘ popis ãi
pravost vûci urãené pro draÏbu, v tomto
smyslu neposkytuje draÏebník vydraÏiteli
Ïádnou záruku.
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5. Úãastník draÏby se svou pﬁítomností na
draÏbû podﬁizuje podmínkám uveden˘m
v draÏebním ﬁádu, kter˘ je obsaÏen v tomto
katalogu v plném znûní.
6. Pﬁedmûty, které byly urãeny jako kulturní
památky nebo u kter˘ch probíhá ﬁízení
o takovémto urãení jsou oznaãeny
symbolem „ -p- “ a podléhají zvlá‰tnímu
reÏimu podle zákona âNR ã. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péãi, v platném znûní.
V˘voz v‰ech pﬁedmûtÛ kulturní hodnoty
podléhá zvlá‰tnímu reÏimu podle zákona
71/1994 Sb., o prodeji a v˘vozu pﬁedmûtÛ
kulturní hodnoty, v platném znûní.
7. Pﬁi pﬁepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 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 25. 11. 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;
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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 17. - 24. 11. 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.
Notice: The English text is only a summary
of the czech version.
Basic information
1. Items will be auctioned in numerical order
as listed in this catalogue.
2. The prices listed in this catalogue are
starting prices which represent the lowest
bid. Sums in brackets represent the
auctioneers' evaluation price.
3. The auction will procede in several sessions.
Each session is followed by a break during
which all of the items auctioned in the
preceeding session should be paid for.
A failure to settle the payment will result in
reinstatement of the particular item back
into the auction. This item will then be
auctioned in the following session.
4. Damage due to regular wear and ageing is
not specified in the catalogue description of
the item. Auctioneer is not responsible for
inaccuracies in the catalogue descriptions or
the authenticity of the items in auction. In
this sense the auctioneer can not provide
any guarantee for the bidder.
5. It is required that all individuals taking part
in the auction keep to auction rules listed
fully in the Czech language part of the
catalogue. This translation includes main
rules and basic auction information only.

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

6. The items that are official considered
'cultural heritage' are marked by the letter
„-p-“ in the catalogue and are subject to
special regulations under CNC (tha Czech
National Council) Act No. 20/1987 Coll.
on Care and Conservation of State Cultural
Heritage as applicable. These regulations
also include restrictions in export of these
itmes from the Czech Republic.
7. The price in Euro are calculated according
to the following rate: 1 EUR = 28 CZK.
AUCTION NOTICE
Auction notice of a public voluntary auction
organised as a common sale as stated in act
No. 26/2000 Sb.
1. Auctioneer Jan Jaro‰, Praha 1,
Valentinska 7, ICO: 649 52 088, member
of the VALENTINUM asociation, auction
house Mahler / Jaro‰, is proud to announce
a public voluntary auction as proposed by
the owners of the items auctioned. The
auction takes place in the ALMA
ANTIQUES, Prague 1, Valentinska 7,
25th November 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;

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 20. 10. 2007
Jan Jaro‰

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 17 - 24th November 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, 20th October 2007
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
Loutka konû
(A marionette of a horse)
âechy, poãátek 20. století, dﬁevo, malováno,
pohyblivé klouby, funkãní stav, délka 28 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

11 
Jednoplamenn˘ stﬁíbrn˘ svícen ve tvaru sloupu
(A silver candlestick for one candle in the shape
of a column)
Rusko, poãátek 20. století, do roku 1908, plasticky
zdobeno dekorem v duchu klasicismu, v˘‰ka 38 cm,
Ag 875/1000, celková hmotnost 378 g,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

6
1
2
Loutka jelena
(A marionette of a deer)
âechy, poãátek 20. století, dﬁevo, malováno,
pohyblivé klouby, funkãní stav, délka 17 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

7
Stﬁíbrná pudﬁenka
(A silver compact)
âechy, 20.-30. léta 20.století, pudﬁenka kruhového
tvaru, zdobená rytím se stylizovan˘m kvûtinov˘m
dekorem, dobr˘ stav, Ag 900/1000, 100,2 g,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
8
Velká loutka ãerta
(A big marionette of a devil)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, dﬁevo,
malováno, funkãní stav, v˘‰ka 56 cm,
vyvolávací cena: 6 900 CZK (246 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

2
3
Loutka psa
(A marionette of a dog)
âechy, poãátek 20. století, dﬁevo, malováno, otvírací
tlama, funkãní stav, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 2 100 CZK (75 EUR)
odhad: 2 500 aÏ 3 200 CZK
4
Loutka Ïáby
(A marionette of a frog)
âechy, poãátek 20. století, dﬁevo, malováno, otvírací
tlama, funkãní stav, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
5
Dva dﬁevûné vyﬁezávané rámeãky na obrázky
(Two wooden engraved frames for pictures)
âechy, 2. polovina 19. století, bohatû ﬁezané oválné
rámeãky v barokním stylu, v jednom osazena
ocelorytina s vyobrazením básníka lorda Byrona,
v˘‰ka 32 cm, ‰íﬁka 23 cm,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (114 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK
6
Keramické umyvadlo zdobené dekorem lesních
jahod a mot˘lÛ
(A ceramic wash-basin with a decoration of forest
strawberries and butterflies)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, jemná
kamenina, glazováno, zdobeno potiskem, funkãní
stav, moÏno pﬁipojit k odpadu, ‰íﬁka 56 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

11
12 
Miska z ãerného kamene s bronzovou kachniãkou
(A small dish from a black stone with a bronze
duck)
stﬁední Evropa, pravdûpodobnû Rakousko,
1. tﬁetina 20. století, so‰ka ve stylu vídeÀsk˘ch
bronzÛ, miska ãern˘ mramor s bíl˘m Ïilkováním,
prÛmûr misky 26 cm,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

12
8
9
Mosazná krabiãka s plastickou v˘zdobou
ﬁímsk˘ch postav
(A brass box with a plastic decoration
of theRoman figures)
Rakousko, 1. tﬁetina 20. století, pseudorenesanãní
styl, zdobeno v˘jevy ze Ïivota ¤ímanÛ, jemné
provedení ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, znaãeno
na dnû, délka 20 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK
10
Secesní mosazná lampa
(An Art Nouveau brass lamp)
stﬁední Evropa, poãátek 20. století, secesní styl,
plasticky zdobeno dekorem ka‰tanÛ a ka‰tanov˘ch
listÛ, elektrifikováno, funkãní stav, celková v˘‰ka 65 cm,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (964 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

13 
Pu‰ka
(A gun)
Francie, polovina 19. století, armádní historická
dvouhlavÀová zbraÀ nabíjená zezadu, typ Fouché,
délka 118 cm,
vyvolávací cena: 7 900 CZK (282 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

13
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14 
Stﬁíbrn˘ jehelníãek
(A silver needle case)
v˘chodní Evropa, datováno ve znaãce 1820, bohatû
zdobeno filigránem, pol‰táﬁek z hnûdého sametu,
‰uplíãek na jehly, upínací mechanismus na stÛl,
Ag 812/1000 (13 lotÛ), celková hmotnost 89,9 g,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

19 
·est stﬁíbrn˘ch lÏiãek v etuji
(Six silver small spoons in a box)
Nûmecko, pﬁelom 19. a 20. století, znaãka stﬁíbrníka
„Casparl“, nûmeck˘ punc, zdobeno rytinami
s vegetativními motivy, Ag 800/1000, hmotnost
celkem 70,70 g, osvûdãení puncovního úﬁadu
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK

24
Souprava alpakov˘ch pﬁíborÛ pro 12 osob
(A set of alpacca forks, knives and spoons for
twelve persons)
Nûmecko, Berndorf, 1. tﬁetina 20. století, souprava
uloÏena v zamykatelné krabici se tﬁemi ‰uplíky,
celkem 91 kusÛ vãetnû podnosu,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK
25 
PerleÈové kukátko s rukojetí
(A mother of pearl opera-glasses with a handle)
âechy, Praha, poãátek 20. století, bíl˘ kov bohatû
vykládan˘ perletí, skládací rukojeÈ, znaãeno
v˘robcem, funkãní stav, délka 10 cm,
vyvolávací cena: 2 700 CZK (96 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 200 CZK

14

19

15 
Figurální jednoplamenn˘ svícen
(Figure silver candlestick for one candle)
Rakousko-Uhersko, po roce 1880, pseudorenesanãní
styl, svícen stojící na hlavû Ïeny, plasticky zdobeno
dvûma cherubíny a renesanãními ornamenty,
Ag 800/1000, hmotnost 317,0 g, v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

20 
Souprava osmi stﬁíbrn˘ch stojánkÛ na pﬁíbory
(A set of eight silver small stands for spoons,
knives and forks)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, zdobeno
ryt˘mi iniciálami, Ag 800/1000, hmotnost 255,0 g,
délka kaÏdého kusu 9 cm,
vyvolávací cena: 4 200 CZK (150 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZ

25
26 
Alpakov˘ ledák na lahev vína
(An alpacca ice bowl for a bottle of a wine)
Francie, 1. tﬁetina 20. století, zdobeno dvûma kozími
hlavami drÏícími v tlamû kruhy na uchopení, znaãeno:
„Metal Blanc“, znaãka v˘robce neãitelná, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 2 800 aÏ 3 500 CZK

20

15
16 
Intarzovaná cestovní krabice na sklenice
(An inlayed travelling box for glasses)
Francie, 2. polovina 19. století, ãerné dﬁevo
intarzované mosazí, perletí a barevn˘m dﬁevem,
zdobeno ﬁezbou, neúpln˘ obsah (2 karafy), ‰íﬁka 31 cm,
vyvolávací cena: 8 900 CZK (318 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
17
Loutka vrány
(A marionette of a crow)
âechy, poãátek 20. století, dﬁevo, malováno,
funkãní stav, délka 15 cm,
vyvolávací cena: 1 300 CZK (46 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
18 
Stereoskop s obrázky
(A stereoscope with pictures)
âechy, konec 19. století, prohlíÏeã „trojrozmûrn˘ch“
obrázkÛ, dﬁevûná krabice se zrcátkem a hledím
z mosazi s optikou, ‰íﬁka pﬁístroje 18 cm, funkãní
stav, 118 obrázkÛ k prohlíÏení,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 6 400 aÏ 8 000 CZK

18

21
Stﬁíbrn˘ egyptsk˘ talíﬁ
(A silver Egyptian plate)
Egypt, kolem poloviny 20. století, zdobeno rytinami
ze Ïivota star˘ch EgypÈanÛ, centrální motiv – luãi‰tník
na váleãném voze na lovu lvÛ, pﬁepuncováno ãesk˘m
pouncem, Ag 900/1000, celková hmotnost 610,8 g,
prÛmûr talíﬁe 31 cm,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK
22 
Mosazná cukﬁenka zdobená emaily
(A brass sugar bowl decorated with enamels)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století, vyrobeno
ve stylu vídeÀské secese (Wiener Werkstätte),
cukﬁenka s víãkem a zvednutou rukojetí, zdobeno
abstraktními ornamenty s emaily v barvû tyrkysu
a lazuritu, v˘‰ka 35 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK
23 
Souprava na bowli pro 12 osob
(A set for a punch fruit salad for twelve persons)
Nûmecko, Berndorf, poãátek 20. století, alpaka
kombinovaná se sklem, dvanáct sklenic v kovové
montáÏi, sklenûná mísa v montáÏi s nabûraãkou
a víkem,velk˘ kruhov˘ podnos zdoben˘ rytím,
celkem 15 kusÛ, v˘‰ka mísy 42 cm, velmi dobr˘ stav,
vyvolávací cena: 9 500 CZK (339 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

23

26

27 
Cínová montáÏ zdobená rostlinami se sklenûnou
vloÏkou
(A tin monting decorated with plants with a glass
inlay)
Nûmecko, pravdûpodobnû WMF, poãátek 20. století,
secesní styl, stﬁíbﬁen˘ cín, bohatû zdobeno,
restaurováno, délka 41 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (287 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

27
28 
HÛl se stﬁíbrnou rukojetí
(A stick with a silver handle)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, rukojeÈ
plasticky zdobená hlavou li‰ky a Ïaludov˘mi listy,
prodlouÏení rukojeti paroÏinou, hÛl ãernû lakovaná,
Ag 800/1000, délka 94 cm,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

5

29 
Dva kovové stﬁíbﬁené svícny
(Two metal candlesticks covered with silver)
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století, pseudobarokní styl,
dvouplamenné svícny, plasticky zdobené,
odnímatelná svrchní ãást, stﬁíbﬁen˘ bíl˘ kov, znaãeno
v˘robcem „BMF“, v˘‰ka kaÏdého 43 cm,
vyvolávací cena: 6 800 CZK (243 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

33 
Stﬁíbrn˘ stojánek na ubrousky
(A silver stand for napkins)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, zdobeno
proﬁezávan˘m dekorem s motivem kytice v ko‰íku,
Ag 800/1000, hmotnost 81,0 g, ‰íﬁka 15 cm,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 2 800 aÏ 3 500 CZK

Následující nábytek je k prohlédnutí v obchodû Alma
a bude draÏen na zaãítku II. kola (Following furniture
is exhibited at the Alma shop and will be auctioned
at the begining of the second session)
39 
Klekátko
(Kneeling desk)
âechy, 2. polovina 19. století, biedermeierovsk˘ styl,
d˘hované dﬁevo, ãalounûné klekátko, v˘‰ka 85 cm,
vyvolávací cena: 7 900 CZK (282 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

33

29

30 
Cínová krabiãka s postavou Ïeny na víãku
(A tin box with a figure of a female on a cover)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století, secese,
plasticky zdobeno vegetativním dekorem, znaãeno
znaãkou v˘robce – dvojhlavá orlice s iniciálami
M.M., ‰íﬁka 21 cm,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

30

34
Tác se zrcadlem a ãerven˘mi rukojeÈmi
(A dish with a mirror and red handles)
âechy, 20.-30. léta 20. století, funkcionalistick˘
styl, chromovaná ocel, ãerven˘ plast, dﬁevo, nálepka
v˘robce „Fork Praha“, délka 37 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (18 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK
35
Stﬁíbrná nabûraãka
(A silver table spoon)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století,
Ag 800/1000, celková hmotnost 134 g, délka 50 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK
36 
Kovov˘ art decov˘ svícen
(A metal art deco candlestick)
mosazn˘ poniklovan˘ svícen tvoﬁen dvûma komol˘mi
kuÏeli, vzájemnû propojen˘mi kovovou tyãí,
30.-40. léta 20. století, v˘‰ka 25,5 cm
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK

31 
Bronzová kropenka ve tvaru kﬁíÏe
(A bronze aspersorium in the shape of a cross)
Francie, pravdûpodobnû Limoges, pﬁelom 19. a 20.
století, bohatû zdobeno pﬁihrádkov˘mi emaily
s kvûtinov˘m dekorem, kropenka upevnûná na
mramoru, krouÏek pro zavû‰ení, nálepka lyonského
prodejce z poãátku 20. století, celková v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

38

39

40 
Barokní komoda
(A baroque chest with drowers)
âechy, pﬁelom 18. a 19. století, d˘hováno, zdobeno
intarzií, prolamovaná ‰uplata v barokním stylu,
‰íﬁka 122 cm, v˘‰ka 86 cm, hloubka 78 cm,
vyvolávací cena: 80 000 CZK (2 857 EUR)
odhad: 100 000 aÏ 120 000 CZK
41
Skleník ve stylu Ludvíka XVI.
(A glass-case in the style of Louis XVI)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, ve stylu pﬁelomu
rokoka a klasicismu, proskleno ze tﬁí stran, zdobeno
ﬁezbou, v˘‰ka 178 cm, ‰íﬁka 90 cm, hloubka 40 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
42 
Thonetovské kﬁeslo
(A Thonet armchair)
âeskoslovensko, Thonet, vyrobeno mezi lety
1934-1936, polohovací zahradní kﬁeslo typ: „Siesta
Medicinal“, jeden z nejznámûj‰ích thonetovsk˘ch
designÛ 20. století, návrh Hans a Wassili Luckhardt,
vypálená znaãka: „Geb. Thonet“, tento model dnes
ve sbírkách v˘znamn˘ch umûlecko-prÛmyslov˘ch
muzeí, rozmûr 109x67x89 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

36
37 
Secesní cínová montáÏ se sklenûnou vloÏkou
(An Art Nouveau tin monting with a glass inlay)
Nûmecko, WMF, poãátek 20. století, stﬁíbﬁen˘ cín,
plasticky zdobeno ornamentálním dekorem, ‰íﬁka 37 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 500 aÏ 16 000 CZK

31
32
·est stﬁíbrn˘ch dortov˘ch vidliãek
(Six silver cake forks)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
Ag 800/1000, hmotnost 147,0 g,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

28

37
38 
Zlacen˘ rám
(A frame covered with gold)
stﬁední Evropa, konec 18. století, klasicismus, zdobeno
ﬁezbou s dobov˘mi ornamenty a zlacením, pÛvodní
systém k zavû‰ení, dokonal˘ stav, moÏno pouÏít napﬁ.
jako rám pro zrcadlo, rozmûr 72x52 cm,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

42
43
Skleník se dvûma ãern˘mi sloupky
(A glass-case with two small black columns)
âechy, kolem poloviny 19. století,
biedermeierovsk˘ styl, d˘hováno oﬁechem,
zdobeno ãernû moﬁen˘mi prvky,
v˘‰ka 167 cm, ‰íﬁka 102 cm,
hloubka 51 cm,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK
44
EtaÏér zlaté barvy zdoben˘ ﬁezbou
(A shelves in a gold colour decorated
with carvings)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina
19. století, barokní styl, nosné sloupky
ve tvaru ‰roubovice, ãalounûné poliãky,
zadní strana se zrcadly, v˘‰ka 159 cm,
‰íﬁka 91 cm, hloubka 41 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

6

II. SKLO
(GLASS)
45 
Kﬁi‰Èálová váza plasticky zdobená leknínem
(A crystal vase with a plastic decoration
of a water-lily)
JiÏní âechy, Lenora, sklárna Kralik,
pﬁelom 19. a 20. století, secesní styl,
kvût a listy leknínu ze skla barveného
ve hmotû, v˘‰ka 34,5 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
46 
Váziãka ze Ïlutého skla modﬁe
vrstvená ve tvaru ‰roubovice
(A vase of a yellow glass with blue
overlay in the shape of a worm)
âechy, Karlovy Vary, sklárna Moser,
znaãka z let 1911-1938, vrstvené,
brou‰ené sklo, design pravdûpodobnû
W. von Wersin, v˘‰ka 24,5 cm,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (214 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
47 
Brou‰ená váza ze zeleného skla
(A cut vase of a green glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20.století, znaãka z let 1911-1938,
fasetov˘ brus, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK
48 
Kﬁi‰Èálová váza z lisovaného skla
s rybami
(A crystal vase from a press glass
with fishes)
Severní âechy, Desná, Riedel, plasticky
zdobeno dekorem ryb a vodních rostlin,
leptáno, v˘‰ka 18,5 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (54 EUR)
odhad: 2 200 aÏ 2 900 CZK

53 
Brou‰ená váza s víkem ze Ïlutého skla
(A cut vase with a cover of a yellow glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 30.- 40. léta
20. století, citrínové sklo, hluboce
brou‰ené, znaãeno, návrháﬁ Hosman,
v˘‰ka 31 cm, cenûn˘ model,
vyvolávací cena: 21 800 CZK (779 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK
54
Îlutá brou‰ená váza
(A yellow cut vase)
âechy, Îelezn˘ Brod, fasetovû brou‰ené
a leptané citrínové sklo, znaãeno návrháﬁem:
„R. Hlou‰ek,“ datováno 1924, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

49
50
Váza ve tvaru amfory malovaná zlatem
z modrého skla
(A vase in the shape of amphora
painted with gold from a blue glass)
Severní âechy, Harrachov, poãátek
20. století, secesní styl, kobaltové sklo
malované zlat˘mi kvûty, v˘‰ka 17 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK
51 
Kﬁi‰Èálov˘ svícen s ãervenou lazurou
malovan˘ bíle a zlatû
(A crystal candlestick with red overlay
painted in white and gold)
Severní âechy, 2. polovina 19. století,
druhorokokov˘ styl, zdobeno kﬁi‰Èálov˘mi
ovûsky, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

55 
Hnûdo rÛÏová brou‰ená váza
(A brown pink cut vase)
âechy, Îelezn˘ Brod, fasetovû brou‰ené
a leptané sklo, znaãeno návrháﬁem:
„Hlou‰ek,“ datováno 1923, v˘‰ka 22,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK
56 
âí‰e zdobená ãervenou lazurou a rytinami Prahy
(A glass covered with red overlay
and engravings of Prague)
âechy, kolem poloviny 19. století,
biedermeierovsk˘ styl, kﬁi‰Èálové sklo,
fasetovû brou‰eno, ãervená lazura, zdobeno
tﬁemi rytinami Prahy, mezi nimi
Stavovské divadlo, v˘‰ka 10,5 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

56

57 
Miska z kﬁi‰Èálového a zeleného skla
s rytinou tulipánÛ
(A bowl of crystal and green glass
with engraving of tulips)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, secesní styl, sklo barvené ve hmotû
pﬁecházející od kﬁi‰Èálové k smaragdové,
znaãeno, délka 24 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

48
49 
Mal˘ kﬁi‰Èálov˘ pohár s víkem
a ãervenou lazurou
(A small crystal goblet with a cover
and a red overlay)
Severní âechy, 2. polovina 19. století, styl
Egermann, probru‰ovaná ãervená lazura se ãtyﬁmi
rytinami mûst, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

66

51
52 
Brou‰ená váziãka ze zlato hnûdého skla
(A small cut vase of gold brown glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, váziãka tvaru kvûtináãe,
fasetovû brou‰ená, tak zvané topazové sklo,
v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

58
Tﬁídílná parfémová souprava
(A parfume set of three pieces)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta
20. století, styl art deco, lisované hnûdo
rÛÏové sklo, brou‰eno, leptáno,
zdobeno ãernou lazurou, rozpra‰ovaã
na parfém, karafa, mistiãka, v˘‰ka karafy 13 cm,
vyvolávací cena: 1 700 CZK (61 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

7

59 
Váza z fialového irizovaného skla
v bronzové montáÏi
(A vase of a violet irisated glass
in a bronze monting)
JiÏní âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, pﬁelom
19. a 20. století, secesní styl, sklovina
plasticky zdobená dekorem kvûtÛ, montáÏ
ve tvaru kopretin, celková v˘‰ka 22 cm,
atypick˘ sbûratelsky zajímav˘ pﬁedmût,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
60
LázeÀsk˘ pohárek vrstven˘ mléãn˘m sklem
a malovan˘ zlatem
(A small spa goblet with milk glass
overlay and a gold painting)
Severní âechy, kolem poloviny 19. století,
vrstvené kﬁi‰Èálové sklo, probru‰ováno,
centrální motiv mûsta malovan˘ zlatem,
popis: „Wartenberg“, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
61 
Váza z kamejového skla s dekorem kvûtin
a mot˘la
(A vase from cameo glass with
a decoration of flowers and a butterfly)
JiÏní âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz,
20.-30. léta 20. století, opalinové sklo
vrstvené zelen˘m a ãerven˘m sklem,
brou‰eno, leptáno, znaãeno v dekoru
„La Loetz“, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

64
Dóza z mléãného skla malovaná kvûtinami
(A bowl of a milk glass painted with flowers)
âechy, datováno 1821, barokní styl,
sklo imitující porcelán, dóza na noÏkách,
chybí víãko, délka 13 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK
65 
Svícen z modrého skla
(A candlestick of a blue glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, fasetovû brou‰eno, znaãeno,
v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

70

65

62 
Váza z alexandritového skla
(A vase of an alexandrite glass)
Severní âechy, Jablonec n. Nisou,
Curt Schlevogt, sklo mûnící barvu
z fialovo ãervené do modro zelené
podle osvûtlení, lisované sklo,
leptaná znaãka „Ingrid“, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (196 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

66 
Sklenice z kﬁi‰Èálového skla s korálkov˘m
návlekem
(A glass of crystal with a bead roll-on)
âechy, kolem roku 1830, ﬁezané sklo s vegetativním
dekorem s návlekem vy‰ívan˘m korálky s dekorem
rÛÏí, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

63 
Kﬁi‰Èálová dóza s víkem a malbou
Ïensk˘ch postav
(A crystal bowl with a cover and
a painting of female figures)
Severní âechy, Kamenick˘ ·enov, 20. léta
20. století, fasetovû brou‰eno,
malováno ãernû a zlatû, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

67 
Váza z bledû zeleného kamejového skla
s dekorem kvûtin
(A vase of a pale green cameo glass
with a decoration of flowers)
JiÏní âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz,
znaãeno v dekoru „de Vez“, secesní styl,
1. ãtvrtina 20. století, vrstvené sklo,
leptáno, brou‰eno, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 19 900 CZK (711 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
68 
Váziãka z rÛÏového irizovaného skla
(A small vase of a pink irisated glass)
Severní âechy, Ko‰Èany u Teplic, Palme-König,
kﬁi‰Èálové irizované sklo zdobené ve hmotû rÛÏov˘mi
a Ïlut˘mi vlákny, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

63

70 
Kﬁi‰Èálová váziãka s plastick˘m dekorem
matky a dítûte
(A small crystal vase with a plastic decoration
of a mother and a child)
Severní âechy, Îelezn˘ Brod, 20.-30. léta 20. století,
lisované, brou‰ené a leptané sklo, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

69 
Váza z kﬁi‰Èálového skla vrstvená rubínov˘m
sklem s dekorem rÛÏí
(A vase from a crystal overlayed by
a ruby glass with the decoration of roses)
Severní âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20.
století, vrstvené, leptané a brou‰ené sklo, v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

71 
Velk˘ zelen˘ pohár s víkem a malbou
renesanãních ‰lechticÛ
(A big green goblet with a cover and a painting
of renaissance noblemen)
JiÏní âechy, Adolfov u Vimperka, po roce 1880,
pohár vyroben˘ z „lesního“ skla, malovan˘
barevn˘mi emaily v renesanãním stylu, v˘zdoba
doplnûna leptáním, sklenûn˘mi nálepy a zlacením,
celková v˘‰ka 57 cm, mírnû po‰kozeno, umûlecké
dílo mimoﬁádné kvality,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1 714 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK

72 
Kﬁi‰Èálová váza plasticky zdobená stromy
(A crystal vase with a plastic decoration of trees)
Severní âechy, Riedel, Desná, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, lisované a leptané sklo, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 500 CZK

72
73 
Váza ze svûtle zeleného skla zdobená modrou
sklenûnou nití
(A vase of pale green glass decorated with a blue
glass fibre)
JiÏní âechy, Klá‰tersk˘ Ml˘n, Loetz, 1. tﬁetina
20. století, styl art deco, kﬁi‰Èálová sklovina vrstvená
sklovinou se svûtle zelen˘mi skvrnami, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

8

III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
74
Váza s víãkem plasticky zdobená kvûtinami
a malbou
(A vase with a cover with a plastic decoration
of flowers and a painting)
Nûmecko, Sasko, Potchapell u DráÏìan, pﬁelom
19. a 20. století, dráÏìansk˘ rokokov˘ styl, porcelán,
glazováno, malováno, malba s galantním v˘jevem
milencÛ, ucha ve tvaru beraních hlav, celková v˘‰ka
30 cm,
vyvolávací cena: 9 900 CZK (354 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK
75 
Papou‰ek na vûtvi
(A parrot on a branch)
âechy, Stará Role, Gloria, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

75
76 
Chlapec na ‰nekovi
(A boy on a pop)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20. léta 20. století,
secesní styl, porcelán malovan˘ pod glazurou, znaãka
modeléra „Caasmann“, ãíslo modelu 602 z roku
1921, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

82 
Dívka s ko‰íãkem kvûtin
(A girl with a small basket full of flowers )
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, znaãka
z let 1914-1917, porcelán, glazováno,
malováno, atypick˘ model ve stylu Wiener
Werkstätte, ãíslo modelu K142 z roku 1912,
na podstavci jméno modeléra, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 8 900 CZK (318 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

77
78 
Kachna
(A duck)
âechy, Dubí u Teplic, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, malováno pod glazurou, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (54 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

78
79
Dívka s ko‰íky
(A young woman with baskets)
âechy, Teplice, Amphora, poãátek
20. století do roku 1914, jemná
kamenina, glazováno, malováno,
styl Royal Dux, znaãeno Austria,
v˘‰ka 43 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 6 900 CZK (246 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

80 
Dívka s nÛ‰í
(A young woman with a basket on the back)
âechy, Teplice, Amphora, poãátek
20. století do roku 1914, jemná kamenina,
glazováno, malováno, styl Royal Dux,
znaãeno Austria, v˘‰ka 42 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 6 900 CZK (246 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

76
77 
Nahá dívka s kolou‰kem
(A nude female with a fawn)
Nûmecko, Bavorsko, Hutschenreuther, 40. léta 20.
století, (U.S. Zone), porcelán, glazováno, malováno,
znaãeno na podstavci, modelér „C. Werner“, název
modelu: „Dobﬁí pﬁátelé“, délka 31 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

83
Konviãka na tácu se ‰esti hrníãky
(A coffee pot on a dish with six cups and soucers)
âechy, Klá‰terec n. Ohﬁí, Thun, 2. polovina
19. století, porcelán, malováno, zlaceno,
tlaãená znaãka „TK“, mírnû restaurováno,
v˘‰ka konviãky 23,5 cm,
vyvolávací cena: 3 600 CZK (129 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

81 
Porcelánová váza s malbou alpské krajiny
(A porcelain vase with the painting of Alpes’
landscape)
stﬁední Evropa, pravdûpodobnû âechy, 2. polovina
19. století, druhorokokov˘ styl, glazováno,
malováno, zlaceno, v˘‰ka 32 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

80

81
84 
Keramick˘ talíﬁ s modrou malbou mûsta
(A ceramic plate with a blue painting
of a town)
Holandsko, Delft, manufaktura
„U zavû‰ené lahve“, kolem poloviny
20. století, glazováno cíniãitou glazurou,
malováno, tak zvaná delftská fajáns, prÛmûr 40 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 800 aÏ 6 000 CZK

9

85 
Velk˘ papou‰ek
(A big parrot)
Nûmecko, Durynsko, Ens, kolem poloviny 20.
století, porcelán, malováno, glazováno, v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 6 000 aÏ 7 500 CZK

89 
Busta dívky s kvûtinami ve vlasech
(A bust of a female with flowers in the hair)
âechy, Trnovany, manufaktura Josef Strnact,
secesní styl, poãátek 20. století, keramika,
malováno, znaãeno, na podstavci název
„Margarita“, v˘‰ka 39 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

93
Talíﬁ s malbou Berlína
(A plate with a painting of Berlin)
Nûmecko, Mí‰eÀ, kolem poloviny
20. století, socialistick˘ realismus, porcelán,
malováno modﬁe pod glazurou, zlaceno,
otvory pro zavû‰ení, znaãeno, prÛmûr 30,5 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 400 aÏ 3 000 CZK

94
Taneãnice s hroznem vína v ruce
(A dancer with grapes in her hand)
Nûmecko, Bavorsko, Katzhütte, 20.-30. léta
20. století, jemná kamenina, glazováno,
malováno, znaãeno, v˘‰ka 31 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 2 990 CZK (107 EUR)
odhad: 3 600 aÏ 4 500 CZK

85
86 
Tygr sledující koﬁist
(A tiger following a quarry)
âechy, Duchcov, Royal Dux, poãátek 20. století,
jemná kamenina, malováno, glazováno
„bronzov˘mi“ barvami v duchcovském stylu, délka
37 cm, mírnû restaurováno,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 6 000 aÏ 7 500 CZK

89
90 
Miska se dvûma polonah˘mi dûtmi
(A small dish with two half nude children)
Nûmecko, Durynsko, Plavno, 20.-30. léta
20. století, tak zvan˘ „dráÏìansk˘ styl“,
porcelán, glazováno, malováno, plasticky
zdobeno kvûty rÛÏí, v˘‰ka so‰ek 14 cm,
prÛmûr misky 15,5 cm,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

95
95 
Keramické hodiny s andûlem
(A ceramic clock with an angel)
âechy, Dubí u Teplic, manufaktura
Bernard Bloch, poãátek 20. století, jemná
kamenina, glazováno, malováno,
duchcovsk˘ styl, v˘‰ka 31 cm, délka 38 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (571 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK

90
86
87 
Japonka s vûjíﬁem
(A Japanese female with a fan)
âechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. léta
20. století, styl art deco, jemná kamenina,
glazováno, malováno, zlaceno, v˘‰ka 46 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

91 
Secesní fialová váza
(An Art Nouveau violet vase)
Francie, Massier, kolem roku 1905,
keramika s fialovou glazurou, váza
ve tvaru úzkého dÏbánu s uchem
vytvoﬁen˘m polonahou Ïenou, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

88 
Dvû lvice
(Two lionesses)
Severní âechy, Teplice, Amphora, pﬁed rokem 1914,
jemná kamenina, glazováno, malováno, znaãeno
pÛvodní tlaãenou znaãkou, nálepka na podstavci,
mírnû po‰kozeno, délka 48 cm,
vyvolávací cena: 8 900 CZK (318 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

91
88

84

92 
Chlapec s pí‰Èalou sedící na popelníku
(A boy with a flute sitting on an ash-tray)
Nûmecko, Bavorsko, Hutschenreuther,
20.-30. léta 20. století, styl art deco,
bíl˘ glazovan˘ porcelán, modelér K. Tutter,
v˘‰ka 14 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

92
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96
âajov˘ servis z rÛÏového porcelánu
(A tea set from a pink porcelain)
âechy, Loket, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, glazováno, zdobeno dekorem
stylizovan˘ch kvûtin a stﬁíbrn˘mi linkami,
konviãka, mlíãenka, cukﬁenka, ‰est ‰álkÛ
s pod‰álky, celkem 9 kusÛ, v˘‰ka konviãky 23 cm,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 8 500 CZK
97
Porcelánová dóza s víãkem s postavami dvou
zahradníãkÛ
(A porcelain bowl with a cover with two figures
of small gardeners)
západní Evropa, 2. polovina 20. století, dráÏìansk˘
styl, zdobeno plastick˘m dekorem kvûtin, glazováno,
malováno, znaãeno stylizovanou znaãkou Mí‰nû,
v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 3 600 aÏ 4 500 CZK
98
Talíﬁ s malbou rÛÏí
(A plate with a painting of roses)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, kolem poloviny 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, znaãeno, prÛmûr 21 cm,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 200 CZK

103
Porcelánové umyvadlo
(A porcelain wash basin)
âechy, Loket, 2. polovina 19.století, porcelán,
glazováno, zdobeno stylizovan˘m kvûtinov˘m
dekorem, znaãeno tlaãenou znaãkou, prÛmûr
umyvadla 36 cm,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 200 CZK
104
Ováln˘ talíﬁ zdoben˘ japonsk˘m dekorem
(An oval plate with a Japanese decoration)
âechy, Loket, konec 19. století, porcelán, glazováno,
zdobeno domalovan˘m potiskem, znaãeno tlaãenou
znaãkou, délka talíﬁe 44 cm,
vyvolávací cena: 1 100 CZK (40 EUR)
odhad: 1 400 aÏ 1 800 CZK
105 
So‰ka slona
(A statue of an elephant)
âechy, Duchcov, Royal Dux, 1. tﬁetina
20. století, jemná kamenina, glazováno, malováno
monochromaticky v barvû bronzu, duchcovsk˘ styl,
délka 35 cm,
vyvolávací cena: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

99
Dva keramické talíﬁky s motivy hradÛ
(Two small ceramic plates with castles)
âechy, Bﬁehy (Graniton), 1. ãtvrtina 20. století,
secesní styl, plasticky zdobeno, glazováno, malováno,
otvory pro zavû‰ení, prÛmûr kaÏdého talíﬁe 16 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (54 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
100 
Zelen˘ keramick˘ talíﬁ s vegetativními motivy
(A green ceramic plate with a botanical
decoration)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, secesní styl,
plasticky zdobeno, glazováno, malováno,
prÛmûr 21 cm, úprava pro zavû‰ení,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 1 100 aÏ 1 400 CZK

100
101
Keramick˘ talíﬁ s kvetoucí vûtviãkou
(A ceramic plate with a small branch in blossom)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno, glazováno, malováno,
znaãeno: „Made in Austria“, prÛmûr 21 cm,
úprava pro zavû‰ení,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK
102 
Dvû dûti hrající si se zvíﬁátky
(Two children playing with animals)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ, 2. polovina 19. století,
Ïertovn˘ námût kÛzlete v kolébce a opice jako dítûtû,
porcelán, glazováno, malováno, ãíslo modelu H 89,
94. kus z formy, ãíslo malíﬁe 44, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1071 EUR)
odhad: 36 000 aÏ 45 000 CZK

109 
Japonsk˘ ãajov˘ servis pro ‰est osob
(A Japanese tea set for six persons)
Japonsko, Noritake, 20.-30. léta 20. století,
glazovan˘ porcelán malovan˘ pastózními emaily
s v˘jevy gej‰ a ãarodûjÛ, plasticky zdobeno dekory
drakÛ, zlaceno, ‰est ‰álkÛ s pod‰álky, jeden
po‰kozen˘, konviãka, cukﬁenka, mlíãenka,
celkem 9 kusÛ, v˘‰ka konviãky 20 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK
110 
Bílá porcelánová váza plasticky zdobená
(A white porcelain vase with a plastic decoration)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, glazováno, plasticky zdobeno kvûtinov˘m
dekorem, zlaceno, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

110

105
106 
Malovan˘ talíﬁ s v˘jevem jelena
(A painted plate with a decoration of a deer)
Morava, pﬁelom 19.-20. století, vyrobeno ve stylu
habánské fajánse, prÛmûr 28,5 cm,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (54 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

111
Keramick˘ fialov˘ svícen
(A ceramic violet candlestick)
Severní âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), 20. léta
20. století, secesní styl, svícínek s miskou a drÏákem
na sirky, keramika plasticky zdobená rostlinn˘mi
motivy, glazováno, malováno, znaãeno, délka 20 cm,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (71 EUR)
odhad: 2 700 aÏ 3 200 CZK

107 
So‰ka ‰lechtice
(A statue of a nobleman)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, porcelán, glazováno, malováno, karikatura
‰lechtice, v˘‰ka 22 cm,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

112
Fajánsov˘ talíﬁ malovan˘ kvûtinami
(A faience plate with a painting of flowers)
19. století, pálená hlína glazovaná ciniãitou
glazurou, malováno, otvor pro zavû‰ení,
restaurováno, prÛmûr 29 cm,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK

108 
âernou‰ek
(A black boy)
Nûmecko, Bavorsko, Neundorf, 20.-30. léta 20.
století, styl art deco, porcelán, glazováno, malováno,
znaãeno, v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (68 EUR)
odhad: 2 700 aÏ 3 200 CZK

107

108

113 
Fajánsov˘ talíﬁ malovan˘ ornamenty a kﬁíÏem
(A faience plate with a painting of ornaments
and a cross)
pravdûpodobnû Morava, 2. polovina 19. století,
pálená hlína glazovaná ciniãitou glazurou, malováno
v barevnosti habánské fajánse, otvor pro zavû‰ení,
restaurováno, prÛmûr 32 cm,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 200 aÏ 2 800 CZK

113

11

114 
Porcelánov˘ jezevãík
(A porcelain dachshund)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, porcelán, malováno, glazováno, délka 17 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 500 aÏ 5 500 CZK
115 
MuÏ se dvûma koÀmi
(A man with two horses)
âechy, pravdûpodobnû Duchcov, Royal Dux,
1. tﬁetina 20. století, jemná kamenina, glazováno
malováno, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (393 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

121 
Váziãka s rÛÏemi
(A vase with roses)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, styl art deco, porcelán, glazováno, plasticky
tvarováno, zdobeno malbou, potiskem a zlacením,
znaãeno: „Modell von Ph. Rosenthal“, v˘‰ka 15 cm,
vyvolávací cena: 2 300 CZK (82 EUR)
odhad: 2 900 aÏ 3 600 CZK

127 
So‰ka dívky s husami
(The small statue of a girl with gooses)
âechy, Duchcov (Royal Dux), poãátek 20. století,
jemná kamenina, glazováno, malováno, zlaceno,
znaãeno znaãkou s nalepen˘m rÛÏov˘m
trojúhelníãkem s písmenem E, v˘‰ka 27 cm,
restaurovanáno,
vyvolávací cena: 3 600 CZK (129 EUR)
odhad: 5 000 a 6 000 CZK

121
127

115
116 
Pták s broukem
(A bird with a beetle)
âechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta 20.
století, styl art deco, rÛÏov˘ porcelán, glazováno,
malováno stﬁíbrem, v˘‰ka 9 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
117 
Porcelánová kachniãka
(A porcelain duck)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
malováno pod glazurou, znaãeno na podstavci
modelérem „K. Himmelstoss“, ãíslo modelu 172,
délka 8,5 cm,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK
118 
Polonahá dívka s ãernou‰kem
(A half nude female with a black boy)
âechy, Duchcov (Royal Dux), 20.-30. léta 20.
století, styl art deco, jemná kamenina, glazováno,
malováno, znaãeno, v˘‰ka 37 cm,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
119 
TuãÀák
(A penguin)
âechy, Slavkov (Schlaggenwald), 20.-30. léta
20. století, rÛÏov˘ porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, umûlecká znaãka „Kunstporcellan,“ v˘‰ka 8 cm,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (68 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 500 CZK
120 
·álek a pod‰álek s malbou lidov˘ch motivÛ
(A cup and soucer with a painting of a folk
decoration)
âechy, 20.-30. léta 20. století, zhotoveno podle
návrhu profesora Pavla Janáka, autor byl slavn˘
architekt spolupracující s Gonãárem a Kotûrou,
navrhoval rovnûÏ v˘robky z keramiky a porcelánu,
v˘‰ka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 1 100 CZK (39 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 200 CZK

122
·álek a pod‰álek s malbou mladé Ïeny
a starého ‰lechtice
(A cup and soucer with a painting
of a young woman and an old nobleman)
âechy, 20.-30. léta 20. století, Dalovice, porcelán,
malováno, zlaceno, znaãeno znaãkou malíﬁe,
datování malby 1950, v˘‰ka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK
123 
·álek a pod‰álek s malbou rostlinn˘ch ornamentÛ
a veverek
(A cup and soucer with a painting
of botanical decorations and squirrels)
Francie, Sévres, datováno 1876, porcelán, glazováno,
malováno, zlaceno, znaãeno, v˘‰ka 7,5 cm, v˘robek
jedné z nejproslulej‰ích porcelánek na svûtû,
vyvolávací cena: 9 500 CZK (339 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
124 
Talíﬁ od Roye Lichtensteina
(A plate from Roy Lichtenstein)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, vyrobeno v roce
1996, porcelán, glazováno, zdobeno potiskem,
signováno v dekoru, vzadu podpis autora, ãíslo
exempláﬁe 2873/3000, limitovaná série 3000 kusÛ,
návrh podle svûtovû uznávaného amerického malíﬁe,
hlavního pﬁedstavitele pop artu, prÛmûr 31 cm,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

128 
Mísa na noze zdobené so‰kami
tﬁí tanãících dam
(A bowl on a leg decorated with figures
of three dancing ladies)
Nûmecko, Durynsko, Plavno, 60.-70. léta
20. století, rokokov˘ dráÏìansk˘ styl,
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno,
v˘‰ka 34,5 cm,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
129 
RÛÏov˘ slon
(A pink elephant)
âechy, Ostrov u Karlov˘ch VarÛ, Puls,
20.-30. léta 20. století, styl art deco, rÛÏov˘
porcelán, glazováno, malováno, zlaceno,
délka 7,5 cm, mírnû restaurováno,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
130 
Hnûd˘ medvûd
(A brown bear)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta
20. století, malováno pod glazurou, znaãka
modeléra „Schliebstein“, ãíslo modelu H 683
odpovídající roku 1923, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

125 
Velká váza se so‰kou dívky s husami
(A big vase with a statue of a girl with gooses)
âechy, Ústí nad Labem (Aussig), Johann Maresch,
datováno 1907, secesní styl, neglazovaná malovaná
keramika, signováno návrháﬁem A. Otto, znaãeno
znaãkou továrny na dnû, v˘‰ka 66 cm,
vyvolávací cena: 14 500 CZK (518 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
126
Keramick˘ ãajov˘ servis pro ‰est osob zdoben˘
ãerven˘mi linkami
(A ceramic tea set for six persons decorated with
red stripes)
âeskoslovensko, 30.-40. léta 20. století,
funkcionalistick˘ styl, znaãeno znaãkou TTT,
konviãka, cukﬁenka, mlíãenka, ‰est ‰álkÛ
s pod‰álkem, celkem 9 kusÛ, vynikající stav,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

125
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IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
131
Stroj z francouzsk˘ch podlahov˘ch hodin
(A machine from French long case clock)
Francie, 2. polovina 19. století,
kompletní bicí stroj, kyvadlo,
2 závaÏí, bíl˘ smaltovan˘ ãíselník
s ﬁímsk˘mi ãíslicemi, kolem ãíselníku
v˘zdoba z plasticky zdobené mosazi
s vyobrazením andûlÛ, na ciferníku
znaãeno: „Dayt Fils a Chalon sur Saone“
v˘‰ka ciferníku s v˘zdobou 45 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (196 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 900 CZK

132 
Stﬁíbrné manÏetové knoflíky
(Silver collar buttons)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století,
knoflíky kruhového tvaru zdobené perletí,
uvnitﬁ perleti osazeny ãervené kameny,
Ag 750/1000, hmotnost 10,4 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (33 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK

136 
Granátov˘ závûs ve tvaru trojlístku
(A garnet pendant in the shape of leaf )
âechy, pﬁelom 19. a 20. století,
ãeské granáty osazené v tombaku,
vyvolávací cena: 390 CZK (14 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

141 
Zlat˘ závûs s kytarou a kloboukem
(A gold pendant with a guitar and a hat)
JiÏní Amerika, kolem poloviny
20. století, závûs a broÏ,
Au 750/1000, znaãeno 18 kt,
hmotnost 6,2 g,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

137
Hodiny na zeì v dﬁevûném pouzdru
(A clock on a wall in a wooden case)
âechy, 1. tﬁetina 20. století,
pouzdro v biedermeierovském stylu,
bíl˘ smaltovan˘ ãíselník, pérov˘ pohon,
v˘‰ka 60 cm
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

138
Bronzové zlacené hodiny
(A bronze gilding clock)
Francie, PaﬁíÏ, kolem roku 1860,
druhorokokov˘ styl, zdobeno kvûtinov˘m
dekorem a rokajemi, znaãeno na hodinovém stroji:
„L. Moinet a Paris“, v˘‰ka 45 cm, funkãní stav,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1 179 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK
139 
Stﬁíbrná broÏ s papou‰kem
(A silver brooch with a parrot)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, autorsk˘ design,
Ag 800/1000, hmotnost 8,3 g,
vyvolávací cena: 1 100 CZK (39 EUR)
odhad: 1 400 aÏ 1 800 CZK

141
142 
Porcelánov˘ medailon s malbou kvûtin
ve stﬁíbrné obrubû
(A porcelain medallion with a painting
of flowers in a silver frame)
Nûmecko, pﬁelom 19. a 20. století, znaãeno
znaãkou Mí‰nû, Ag 800/1000, hrubá hmotnost
7,5 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1 100 aÏ 1 400 CZK

132
133 
Stﬁíbrná broÏ se zelen˘m kamenem
(A silver brooch with a green stone)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
autorsk˘ design, kámen chryzokol,
Ag 900/1000, celková hmotnost 9,60 g,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 400 aÏ 3 000 CZK

142
139

134 
Stﬁíbrn˘ náramek se zelen˘m
a modr˘m kamenem
(A silver bracelet with green
and blue stones)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
autorsk˘ design, zdobeno drobn˘mi lazurity
prorostl˘mi pyritem a chryzokolem,
Ag 900/1000, celková hmotnost 47,70 g,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 6 900 CZK

135 
Stﬁíbrn˘ náramek s ovûsky
(A silver bracelet with pendents)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
Ag 900/1000, váha 11,40 g,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 500 aÏ 3 000 CZK

140 
Prst˘nek s rubínem a diamanty
(A ring with a ruby and diamonds)
stﬁední Evropa, 2. polovina 20. století, 6 diamantÛ
o hmotnosti 0,06 ct, rubín 0,8 ct,
Ïluté Au 585/1000, celková hmotnost 1, 46 g,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

135

143 
Zlat˘ závûs s modr˘m kamenem
(A gold pendant with a blue stone)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, kámen v barvû akvamarínu,
brou‰en˘ obdélníkov˘m v˘brusem,
Au 585/1000, hmotnost 4,4 g,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 3 600 aÏ 4 500 CZK

143
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144 
Zlatá secesní broÏ s perliãkou a safírem
(A gold brooch with a pearl and saphire)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století,
secese, Au 585/1000, celková hmotnost 1,4 g,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (86 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 600 CZK

151
Jehlice do klobouku s benátskou mozaikou
(A hat pin with a Venetia mosaic)
Itálie, poãátek 20. století, sklenûná mozaika osazená
ve zlacené mosazi, kvûtinov˘ dekor, délka 10 cm,
vyvolávací cena: 390 CZK (14 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

145
Kruhové náu‰nice z dutého zlata
(A circle earrigs of a hollow gold)
jiÏní Evropa, 2. polovina 20. století, plasticky
zdobeno r˘hováním, Au 585/1000, hmotnost 3,4 g,
puncováno ãesk˘m puncem
vyvolávací cena: 1 600 CZK (57 EUR)
odhad: 2 200 aÏ 2 700 CZK

152 
Zlatá broÏ ve tvaru leknínu
(A gold brooch in the shape of a water-lily)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století,
secesní styl, osazeno safírem, Au 585/1000,
celková hmotnost 3,7 g,
vyvolávací cena: 2 700 CZK (96 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

146
Prsten z bílého zlata s ﬁadou bíl˘ch kamenÛ
(A ring of a white gold with a row
of white stones)
jiÏní Evropa, 2. polovina 20. století, osazeno
leukosafíry, Au 585/1000, hmotnost 1,8 g,
puncováno ãesk˘m puncem,
vyvolávací cena: 1 100 CZK (39 EUR)
odhad: 1 400 aÏ 1 800 CZK

155 
Granátov˘ náramek zdoben˘ hvûzdou
(A garnet bracelet decorated with a star)
âechy, 2. polovina 19. století, ãeské granáty
sazené v tombaku, celková hmotnost 15,3 g,
prÛmûr 6,5 cm,
vyvolávací cena: 6 900 CZK (246 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
156 
Keramické hodiny s hlavou dívky
(A ceramic clock with a head of a female)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století,
secesní styl, patinováno v barvû bronzu,
hodiny s pérov˘m pohonem, smaltovan˘,
malovan˘ ãíselník, funkãní stav,
v˘‰ka 58 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1 000 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 47 000 CZK

152
147 
Stﬁíbrná broÏ se zelen˘m ãryﬁlístkem
(A silver brooch with a green leaf )
âechy, 1. tﬁetina 20. století,
chrysopras ve tvaru ãtyﬁlístku,
uprostﬁed zdoben˘ kﬁi‰Èálem,
Ag 900/1000, hmotnost 4,4 g,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (54 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
148 
Ováln˘ prsten z bílého zlata s diamantem
(A ring the oval shape of a white gold
with a diamond)
deco, kombinace bílého a Ïlutého zlata, bohatû
zdobeno proﬁezáváním, osazen briliant o hmotnosti
0,12 ct, celková hmotnost 2,4 g,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (285 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

153 
Sloupkové hodiny
(A clock with columns)
âechy, kolem poloviny 19. století,
biedermeierovsk˘ styl, mramorové sloupky,
kombinace ãerného a zlaceného dﬁeva,
zdobeno perletí, stroj s bitím, samostatná
moÏnost jeho spou‰tûní, funkãní stav, v˘‰ka 59 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

156
157 
Zlatá broÏ s pÛlperlami
(A gold brooch with half pearls)
jiÏní Evropa, konec 19. století,
pseudorenesanãní styl, zdobeno filigránem,
osazeno 8 pÛlperliãkami, kruhov˘ tvar broÏe,
prÛmûr 2,8 mm, Au 890,585/1000,
hmotnost 9,6 g btto,
osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

149 
Prsten z bílého zlata ve tvaru kvûtu s diamantem
(A ring of a white gold in the shape
of a bloom with a diamond)
âechy, 20.-30. léta 20. století, briliant o hmotnosti
0,06 ct, mírnû po‰kozen˘, Ag 585/1000, celková
hmotnost 3,8 g,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK
150 
Dámské náramkové hodinky s diamanty
(Ladies’ wrist watch with diamonds)
·v˘carsko, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
obdélníkov˘ tvar, znaãka Fric, platina kombinovaná
se zlatem, brilianty celkem asi 0,3 ct, Pt 950/1000,
Au 750/1000, celková hmotnost 13,90 g,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

150

153
154 
Zlatá broÏ s perliãkami, ametystem
a ãern˘m emailem
(A brooch with pearls, an amethyst
and a black enamel)
Rakousko-Uhersko, po roce 1880,
pseudorenesanãní styl, centrální ametyst
s vrtan˘m otvorem, v nûm osazena
diamantová routa, Au 585/1000,
celková hmotnost, 7,0 g,
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

157

158 
Prsten s tyrkysy a emailovou malbou
(A ring with turquioses and an enamel painting)
západní Evropa, pﬁelom 19. a 20. století,
rokokov˘ styl, malováno kvûtinov˘m dekorem,
Au 250, 450/1000, celková hmotnost 3,40 g,
osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK
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159 
Náu‰nice s tyrkysy a emailovou malbou
(Earrings with turquiose and enamel
painting)
západní Evropa, pﬁelom 19. a 20. století,
rokokov˘ styl, malováno kvûtinov˘m
dekorem, Au 450,585/1000,
celková hmotnost 4,05 g,
osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

164 
Prsten z bílého zlata dláÏdûn˘ diamanty
(A ring of a white gold paved over diamonds)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, bílé zlato, osazeno briliantem
o hmotnosti 0,3 ct, dvûma brilianty
po 0,06 ct a drobn˘mi diamanty,
celkem 0,5 ct, kvalitní kameny,
Au 585/1000, celková hmotnost 3,30 g
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

168 
Prsten z bílého zlata s jedním diamantem
(A ring of a white gold with one diamond)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
bohatû zdobeno proﬁezáváním, briliant
o hmotnosti 0,11 ct, Au 585/1000,
celkem 2,1 g,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 9 800 CZK

159
160 
Zlatá broÏ se Ïlut˘m kamenem
ve tvaru kosoãtverce
(A gold brooch with a yellow stone
in the shape of a rhomb)
âeskoslovensko, 20.-30. léta
20. století, citrín, kolem osazené
4 diamantové routy, Au 585/1000,
celková hmotnost 3,15 g,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 200 CZK

160
161 
Prsten sloÏen˘ ze tﬁí men‰ích prstenÛ
(A ring consisted of three smaller rings)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina
19. století, osazeno tyrkysy, granáty
a kﬁi‰Èálem, Au 585/1000,
hrubá hmotnost 1,80 g,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK

162
Náhrdelník z bílého zlata
s modr˘m kamenem
(A necklace of white gold with a blue stone)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, osazeno modr˘m korundem,
nepÛvodní ﬁetízek ze Ïlutého zlata,
Au 585/1000, hmotnost 3,50 g,
vyvolávací cena: 1 700 CZK (61 EUR)
odhad: 2 800 aÏ 3 500 CZK

163 
Granátová broÏ ve tvaru obiln˘ch klasÛ
(A garnet brooch in the shape of corn ears)
âechy, konec 19. století, tombak dláÏdûn˘
ãesk˘mi granáty s ploch˘m v˘brusem,
kvalitní velké kameny, délka broÏe 8 cm,
celková hmotnost 9,88 g,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 6 500 CZK

168

164
165
Prsten z bílého a Ïlutého zlata
dláÏdûn˘ diamanty
(A ring of a white and yellow gold
paved over diamonds)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
kombinace bílého a Ïlutého zlata,
osazeno briliantem o hmotnosti 0,25 ct,
dvûma brilianty po 0,05 ct, a ‰esti
drobn˘mi diamanty, celkem 0,4 ct,
Au 585/1000, celková hmotnost 2,55 g,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (857 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 32 000 CZK

166 
Stﬁíbrn˘ závûs zdoben˘
transparentními emaily
(A silver pendent decorated
with transparent enamels)
Francie, 20. léta 20. století, secese,
styl René Lalique, kvûtinov˘ dekor
vytvoﬁen˘ emaily, doplÀûno Ïlut˘mi kameny,
Ag 900/1000, celková hmotnost 4,5 g,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 3 600 aÏ 4 500 CZK

167 
Prsten s mu‰lovou kamejí
(A ring with a mother of pearl cameo)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
kamej s ﬁezbou dívãí hlavy, osazeno
ve zlatém rámeãku, Au 585/1000,
hmotnost 2,7 g,
vyvolávací cena: 1 600 CZK (57 EUR)
odhad: 2 200 aÏ 2 700 CZK

163

149

148

169 
âínsk˘ stﬁíbrn˘ koliér
(A Chinese silver necklace)
âína, 1. polovina 20. století, masivní stﬁíbro,
plasticky zdobené v˘jevy ãínské krajiny
a kulov˘mi ovûsky, Ag 750/1000,
hmotnost 141,10 g, posudek puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

169

167
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V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)
Následující poloÏky ãíslo 170-176 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.

170
Stﬁíbrné kle‰tiãky na cukr
(A silver pincers for sugar)
Rakousko-Uhersko, poãátek 20. století,
Ag 800/1000,
celková hmotnost 33,0 g,
vyvolávací cena: 550 CZK (20 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

171 
Zlat˘ prsten s bíl˘mi kameny
ve tvaru kvûtu
(A gold ring with white stones
n the shape of a bloom)
jiÏní Evropa, 2.polovina 20. století,
Au 585/1000,
hmotnost 1,4 g,
vyvolávací cena: 690 CZK (25 EUR)
odhad: 900 aÏ 1 100 CZK

172 
Náramek se tﬁemi fialov˘mi kameny
(A bracelet with three violet stones)
âechy, 1. polovina 20. století,
zlacená mosaz (double),
osazeno ametysty,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1 100 aÏ 1 400 CZK

172

173
Náramek s tyrkysovû modr˘mi kameny
(A bracelet with turquiose blue stones)
âechy, 1. polovina 20. století,
tﬁíﬁad˘ náramek zdoben˘
sklenûn˘mi imitacemi tyrkysu,
obecn˘ kov, délka 18 cm,
vyvolávací cena: 350 CZK (13 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

175

136

174 
Stﬁíbrn˘ závûs s rÛÏemi
(A silver pendent with roses)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
plasticky zdobeno motivy
rÛÏového keﬁe,
Ag 800/1000, hmotnost 6,5 g,
vyvolávací cena: 600 CZK (21 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

175 
Granátov˘ závûs ve tvaru poháru
(A garnet pendant
in the shape of a goblet)
âechy 20.-30. léta 20. století,
ãeské granáty osazené ve stﬁíbﬁe,
pohár jako symbol kali‰níkÛ,
Ag 900/1000, hmotnost 2,2 g,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 900 aÏ 1 100 CZK

174

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)

176
Závûs ve tvaru ryby
(A pendant in the shape of a fish)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století,
bíl˘ kov kombinovan˘ s perletí,
kloubovité pospojování jednotliv˘ch ãástí,
délka 9 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 250 CZK (9 EUR)
odhad: 400 aÏ 500 CZK
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
177 
Marold, Ludûk (1865-1898)
Dáma s harfou
(A lady with a harp)
barevná litografie, 24x12 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo dole,
datováno 1896, autor studoval na AVU v Praze,
z akademie vylouãen z kázeÀsk˘ch dÛvodÛ,
potom studoval v Mnichovû, pracoval pro místní
ãasopisy jako ilustrátor, od roku 1889 v PaﬁíÏi,
kde pﬁispíval mimo jiné do ãasopisu „Le monde
illustré“, od roku 1897 maloval „Panorama bitvy
u Lipan“,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

178
178 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Ulice se sloupem na plakáty
(A street with a column for posters)
barevn˘ linoﬁez, 21x15 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno vlevo dole
na desce, signováno vpravo dole, datováno 1982,
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: 7 000 CZK (230 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 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: 4 000 CZK (143 EUR)
odhad: 6 000 aÏ 7 000 CZK

180

180 
Kubín, Jaroslav Kristián (1886-1937)
Îena na trÏi‰ti
(A woman on a market)
akvatinta, 18x20 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor
studoval u profesora Pirnera a ·vabinského,
malíﬁ figuralista a ilustrátor,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK
181
Anonym
Pták
(A bird)
kolorovaná mûdirytina, 27x21 cm,
rámováno pod sklem, list z francouzského atlasu
ptákÛ, dole uprostﬁed popiska,
pﬁelom 18. a 19. století,
vyvolávací cena: 1 100 CZK (39 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
182
Úprka, JoÏa (1861-1940)
Dudák
(A bagpipe player)
suchá jehla, 24x12 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU
v Praze u profesora âermáka, potom
na akademii v Mnichovû, nejznámûj‰í
malíﬁ moravsk˘ch lidov˘ch motivÛ,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (143 EUR)
odhad: 4 200 aÏ 5 200 CZK
183
Röhling, Vladislav (1878Staromûstské námûstí v Praze)
(The Old Town Square in Prague)
lept na papíﬁe, 44x32 cm, rámováno
pod sklem, znaãeno vlevo dole, Ïák praÏské
akademie u profesora F. Îení‰ka, vynikající
malíﬁ a grafik, s oblibou vytváﬁel barevné
lepty staré Prahy,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 200 aÏ 3 000 CZK
184
Anonym
Pﬁedstavení v cirkusu
(A performance in a circus)
barevná litografie, 50x69 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole neãitelnû,
vlevo dole poﬁadí z desky 41/100,
Nûmecko, po roce 1945,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (71 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK
185
Anonym
Nesení archy
(Carrying of The Arche)
barevná litografie, 28x39 cm,
rámováno pod sklem, popis dole uprostﬁed,
Francie, kolem poloviny 19. století,
ilustrace Bible,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK

186 
Jiﬁincová, Ludmila (1912-1994)
Stojící dívãí akt
(A standing nude female)
kresba bûlobou na ãerném papíﬁe,
40x24 cm, rámováno pod sklem, vzadu razítko
s popisem a pÛvodní cenou, autorka studovala
na AVU v Praze u profesora T.F. ·imona,
proslavila se pﬁedev‰ím sv˘mi grafikami,
ilustrovala napﬁíklad básnické sbírky
Jaroslava Seiferta nebo K.H. Máchy,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 8 000 CZK

186
187
Anonym
Stavba ·alamounova chrámu
(The construction of Salomon’s Temple)
barevná litografie, 28x39 cm, rámováno
pod sklem, popis dole uprostﬁed, Francie,
kolem poloviny 19. století, ilustrace Bible,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
188
Anonym
Král Herodes vstupuje do Jerusaléma
(The king Herode entering to Jerusalem)
rámováno pod sklem, popis dole uprostﬁed, Francie,
kolem poloviny 19. století, ilustrace Bible,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
189
Anonym
Josue pﬁed Jerichem
(Josue in front of Jericho)
barevná litografie, 28x39 cm, rámováno pod sklem,
popis dole uprostﬁed, Francie, kolem poloviny 19.
století, ilustrace Bible,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
190 
Anonym
Stateãnost mladého Eleazara Makabejského
(Devoted young Eleazar Machabe)
barevná litografie, 28x39 cm, rámováno pod sklem,
popis dole uprostﬁed, Francie, kolem poloviny
19. století, ilustrace Bible,
vyvolávací cena: 990 CZK (35 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK

17

191 
âapek, Josef (1887-1945)
Hlava dívky
(A head of a female)
linoﬁez na papíﬁe, 26x18 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: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

194
Bouda, Cyril (1901- 1984)
Spící dívka a muÏ
(A sleeping female and a man)
barevná litografie, 23x18,5 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo dole
na desce „C.B.,“ autor - Ïák AVU v Praze
u profesora ·vabinského, asistent T.F. ·imona,
vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (78 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK
195
Stretti, Mario (1910-1960)
Italské mûsteãko
(An Italian town)
litografie, 22x28, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, syn grafika Jar. StrettihoZamponiho, studoval na AVU v Praze u profesorÛ
Nechleby a T.F. ·imona, studijní cesty do Itálie,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

191
192 
Anonym
Psí hlavy
(Dogs’ heads)
barevn˘ lept, 17x17 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole neãitelnû, pravdûpodobnû
âechy, 20.-30. léta 20. století
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK

196
Bouda, Cyril (1901- 1984)
Milenci na hﬁbitovû
(Lovers on a cemetery)
barevná litografie, 23x18 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole na desce „C.B.,“ autor - Ïák AVU
v Praze u profesora ·vabinského, asistent
T.F. ·imona, vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK

198
Bouda, Cyril (1901-1984)
Milenci v lázních 19. století
(Lovers in a spa of 19th century)
barevná litografie, 23x18 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno vpravo
dole na desce „C.B.,“ autor - Ïák AVU
v Praze u profesora ·vabinského, asistent T.F.
·imona, vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK
199 
Bouda, Cyril (1901-1984)
Nahá dívka s kvûtinami
(A nude female with flowers)
barevná litografie, 23x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole na desce „C.B.,“
autor - Ïák AVU v Praze u profesora ·vabinského,
asistent T.F. ·imona, vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK
200 
Anonym
Kvûtiny s oznaãením Corona imperialis
(Flowers with the sign Corona imperialis)
mûdirytina, 27x18 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, pﬁelom
17. a 18. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 900 aÏ 1 200 CZK

197
Bouda, Cyril (1901-1984)
Milenci v cirkusu
(Lovers at a circus)
barevná litografie, 23x18 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno
vpravo dole na desce „C.B.,“ autor - Ïák AVU
v Praze u profesora ·vabinského, asistent
T.F. ·imona, vynikající grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK

200
201 
Kobliha, Franti‰ek (1877Park ve Versailles
(The park in Versailles)
kresba tuÏkou, 31,5x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole iniciálami, vpravo dole popis:
„Versailles 1929“, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole
a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka,
cenûn˘ malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

192

193 
Kobliha, Franti‰ek (1877Krajina v jiÏní Francii
(A landscape in the south of France)
litografie, 30x21 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo dole poﬁadí z desky
28/30, znaãeno vlevo dole na desce iniciálami
„F.K.“, autor studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka,
cenûn˘ malíﬁ a grafik, ilustroval ﬁadu básní
napﬁíklad MáchÛv „Máj,“ jeho oblíbenou
grafickou technikou byl dﬁevoryt,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

190

193

199

201
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202
Anonym
Kvûtiny s oznaãením Caryphyll max
(Flowers with the sign Caryphyll max)
mûdirytina, 27x18 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pﬁelom 17. a 18. století,
list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 900 aÏ 1 200 CZK

203 
Úprka, JoÏa (1861-1940)
Chlapec v kroji
(A boy in a national costume)
sklem, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesora âermáka, potom
na akademii v Mnichovû, nejznámûj‰í malíﬁ
moravsk˘ch lidov˘ch motivÛ,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 3 900 CZK

207
Born, Adolf (1930Artisté
(Artistes)
barevná litografie, 49x69 cm, paspartováno
pod sklem, signováno vpravo dole, vlevo poﬁadí
z desky 13/65, autor studoval na V·UP a AVU
v Praze, zaãínal jako karikaturista, vûnoval se grafice
a ilustracím, nejvíce ho v‰ak proslavily kreslené
filmy napﬁ. „Mach a ·ebestová“, mnoho domácích
i zahraniãních ocenûní, jedna z Ïijících legend
ãeského v˘tvarného umûní,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 18 000 CZK
208
Anonym
Kytice kvûtin
(A bunch of flowers)
mûdirytina, 24x15 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, pﬁelom 17. a 18. století, list z herbáﬁe,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 900 aÏ 1 200 CZK
209 
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Sedící akt zezadu
(A sitting nude female from the back side)
lept na papíﬁe, 15x15 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, znaãeno
vlevo dole na desce, Ïák praÏské akademie
u profesora Pirnera, od roku 1904 Ïil v PaﬁíÏi,
mnoho cestoval zvlá‰tû po Asii, pozdûji pÛsobil
v Praze jako vysoko‰kolsk˘ profesor,
malíﬁ a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 3 800 CZK (136 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

203
204
Wänke, Emil (1901Vy‰ehrad v Praze
(The Vy‰ehrad castle in Prague)
barevn˘ lept, 28x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce,
vlevo dole popis, signováno vpravo dole, autor
studoval na AVU v Praze u profesorÛ Loukoty,
Obrovského a Thieleho, malíﬁ a grafik krajináﬁ,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 400 aÏ 1 800 CZK

205
Wänke, Emil (1901Pohled na Staré Mûsto z Karlova mostu
(A view of the Old Town from the Charles´ Bridge)
barevn˘ lept, 28x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vlevo dole na desce, vlevo
dole popis, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesorÛ Loukoty, Obrovského
a Thieleho, malíﬁ a grafik krajináﬁ,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 400 aÏ 1 800 CZK

206 
âapek, Josef (1887-1945)
Námoﬁník
(A sailor)
linoﬁez na papíﬁe, 23x12 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: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

211
Anonym
Hrad v Irsku
(A castle in Ireland)
barevná litografie, 16x16 cm, rámováno
pod sklem, popis dole, Nûmecko
pﬁed polovinou 19. století,
vyvolávací cena: 900 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK
212
Stretti, Viktor 1878Vesnické Ïeny pod stromem
(Country women under a tree)
litografie, 17x23 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, znaãeno vlevo
dole na desce iniciálami, autor pocházel
ze slavné malíﬁské rodiny italského pÛvodu,
studoval na AVU v Praze u profesora
Îení‰ka, potom v Mnichovû, malíﬁ
a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
213
Kärrer, C.
Portrét císaﬁe Ferdinanda I.
(A portrait of the Austrian
emperor Ferdinand the I-st)
barevná litografie, 11x14 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno dole na desce,
Rakousko, poãátek 19. století, Ferdinand I.
vládl do roku 1848,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK
214
Kálaly, Du‰an (1948MuÏsk˘ portrét obklopen˘ hmyzem
(Portrait of a man with insect around)
lept na papíﬁe, 62x42 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, surrealistick˘ motiv,
popis: „Poku‰ení Carola Line‰e“,
signováno vpravo dole, autor patﬁí
k nejv˘znamnûj‰ím slovensk˘m grafikÛm,
dílo pﬁipomíná práce vynikajícího ãeského
grafika Jiﬁího Adrleho,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (86 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 7 000 CZK

209
210 
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Pohled na PraÏsk˘ hrad od Vltavy
(A view of the Prague Castle from the river Vltava)
suchá jehla, 30x30 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno dole na desce
1914-1916, Ïák praÏské akademie u profesora
Pirnera, od roku 1904 Ïil v PaﬁíÏi, mnoho cestoval
zvlá‰tû po Asii, pozdûji pÛsobil v Praze jako
vysoko‰kolsk˘ profesor, malíﬁ a vynikající grafik,
vyvolávací cena: 4 200 CZK (150 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

210

206

215 
Trnka, Jiﬁí (1912Boxeﬁi
(Boxers)
kresba tuÏí a bûlobou,
8x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu popis:
„Kresba Jiﬁího Trnky pro Star (1936)“,
autor byl slavn˘ loutkov˘,
divadelní a filmov˘ v˘tvarník, proslavil
se jako kreslíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK
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216
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: 5 500 CZK (196 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

220 
âapek, Josef (1887-1945)
·kály
(The gamuts)
hnûdû ti‰tûn˘ linoryt na papíﬁe, rámováno
pod sklem, 19x12 cm, paspartováno,
signováno vpravo dole tuÏkou, pÛvodní ilustrace
ke knize Zlat˘mi ﬁetûzy – Konstantin Biebl,
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole
v Praze a v PaﬁíÏi, znám˘ moderní malíﬁ,
grafik a ilustrátor, bratr spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (86 EUR)
odhad: 4 800 aÏ 6 000 CZK

223 
Kubi‰ta, Bohumil (1884-1914)
Autoportrét
(A self-portreit)
dﬁevoryt na papíﬁe, 23x15,5,
rámováno pod sklem,
signováno v desce,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

217
Anonym
Reklamní plakát na knihu
(An advertising poster for a book)
barevná litografie, 93x48 cm, rámováno
pod sklem, âechy, poãátek 20. století,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
218
Make‰, Franti‰ek (1931MuÏ v lese
(A man in a forest)
lept na papíﬁe, 50x36 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno 1968,
autor studoval na AVU v Praze, potom chemii
na Karlovû universitû u profesora Heyrovského,
umûlec a vûdec, emigrant Ïijící ve ·védsku,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1 600 aÏ 2 000 CZK

219 
Kubi‰ta, Bohumil (1884-1914)
Prosba
(A prayer)
dﬁevoryt na hrubém hnûdém papíﬁe, 23,5x15 cm,
rámováno pod sklem, nesignováno,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (214 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

223

220
221 
·vabinsk˘, Max (1873 – 1962)
Portrét Bedﬁicha Smetany
(A portrait of Bedﬁich Smetana)
litografie ti‰tûná na papíﬁe,
velikost desky 35x44 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole tuÏkou,
grafika byla vydána jako v˘roãní prémie
spolku v˘tvarn˘ch umûlcÛ Mánes pro rok 1905,
vyvolávací cena: 3 600 CZK (129 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 7 000 CZK

224 
âapek, Josef (1887-1945)
Vlny
(The Waves)
hnûdû ti‰tûn˘ linoryt na papíﬁe, 19,5x11 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole tuÏkou, pÛvodní ilustrace ke knize
Zlat˘mi ﬁetûzy – Konstantin Biebl, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole v Praze a v PaﬁíÏi,
znám˘ moderní malíﬁ, grafik a ilustrátor,
bratr spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (86 EUR)
odhad: 4 800 aÏ 6 000 CZK

224

219

215

221
222 
·imon, Tavík Franti‰ek (1887 – 1942)
Indické dívky s miskami kvûtÛ
(The Indian girls with small bowls of flowers)
barevná aquatinta na papíﬁe Holland,
rozmûr 28,5x23 cm , rámováno
pod sklem, signováno v desce,
opatﬁeno zelen˘m monogramov˘m
razítkem s pﬁípisem ãísla
178, v pravém rohu signováno tuÏkou,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK

222

28

225
Drda, Josef Jan Alois (1782-1833)
Hlava renesanãního muÏe
(A head of a renaissance man)
mûdirytina, 22x16,5 cm, rámováno pod sklem,
kopie podle Rafaela, znaãeno na desce, autor
studoval malíﬁství v Praze, maloval církevní
obrazy, ale proslul jako grafik,
vyvolávací cena: 700 CZK (25 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK
226
Roth, August (1864-1952)
MuÏ na koni
(A man on a horse)
grafick˘ list, 21x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno iniciálami vlevo dole na
desce, signováno vpravo dole, datováno 1925, Ïák
vídeÀské akademie, pouÏíval zvlá‰tní metody
ruãních umûleck˘ch tiskÛ,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 400 aÏ 2 800 CZK
227
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: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
228
·pála, Václav (1885-1946)
Dívka
(A female)
linoryt na papíﬁe , 12x7,5 cm, rámováno pod sklem,
pﬁíloha Veraikonu, autor studoval na AVU v Praze
u profesorÛ Thieleho a Bukovace, inspiruje se
francouzsk˘m moderním umûním, vytvoﬁil si
osobit˘ styl, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 500 CZK
229 
âapek, Josef (1887-1945)
Barvy
(Colours)
hnûdû ti‰tûn˘ linoryt na papíﬁe, 20x14 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole tuÏkou, pÛvodní ilustrace
ke knize Zlat˘mi ﬁetûzy – Konstantin Biebl,
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole
v Praze a v PaﬁíÏi, znám˘ moderní malíﬁ,
grafik a ilustrátor, bratr spisovatele Karla âapka,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (86 EUR)
odhad: 4 800 aÏ 6 000 CZK

230
Anonym
Mal˘ muÏ a velká Ïena
(A small man and a big woman)
kolorovaná mûdirytina, 17x13 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
Francie, polovina 19. století, karikatura
podle vzorÛ z 18. století,
vyvolávací cena: 800 CZK (29EUR)
odhad: 1 400 aÏ 1 800 CZK

231 
Navrátil, Josef Matûj (1798-1865)
Studie s balvany a ptáky
(A study with boulders and birds)
kresba tuÏkou, 26x21 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
dole iniciálami, autor studoval malíﬁství
v Praze, v‰estrann˘ umûlec, maluje
romantické krajiny, Ïánrové obrázky, fresky,
jeden z nejznámûj‰ích malíﬁÛ své doby,
vyvolávací cena: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

233 
Jiﬁincová, Ludmila (1912-1994)
Dívka s mot˘ly
(A female with butterflies)
litografie, 32x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1944, autorka
studovala na AVU v Praze u profesora T.F. ·imona,
proslavila se pﬁedev‰ím sv˘mi grafikami,
ilustrovala napﬁíklad básnické sbírky
Jaroslava Seiferta nebo K.H. Máchy,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (143 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

233

231
232 
Úprka, JoÏa (1861-1940)
Dívka v kroji
(A girl in a national costume)
suchá jehla, 15x9 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU v Praze u profesora
âermáka, potom na akademii
v Mnichovû, nejznámûj‰í malíﬁ
moravsk˘ch lidov˘ch motivÛ,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (71 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 600 CZK

234 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Nahá dívka s hÛlkou
(A nude female with a small stick)
ãernobílá fotografie z originální desky,
17x26 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole tlaãenou
znaãkou ateliéru, 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: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

234

229

232
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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: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

236 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Portrét mladé dámy
(A portrait of a young lady)
fotografická technika – bromolitografie,
21x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole tuÏkou,
datováno 1913, 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: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

238
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka s váziãkou
(A nude female with a vase)
ãernobílá fotografie z originální desky, 22x32 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: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

239
Sychra, Vladimír (1903-1963)
Mladá dáma se sluneãníkem
(A young lady with an umbrella)
barevná litografie, 40x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1940, autor byl profesorem AVU v Praze,
vynikající grafik a malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 2 700 CZK (96 EUR)
odhad: 3 600 aÏ 4 500 CZK

242 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Kleãící nahá dívka
(A kneeling nude female)
ãernobílá fotografie z originální desky,
28x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole tlaãenou
znaãkou ateliéru, 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: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

240 
Macková, Anna (1887Mot˘li na bodláku
(Butterflies on a thistle)
barevn˘ dﬁevoryt, 50x42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1931, autorka byla
pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala, její technika
se podobá Váchalovi, tématicky je
v‰ak naprosto odli‰ná,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 4 500 aÏ 5 000 CZK

242
243
Drda, Josef Jan Alois (1782-1833)
Hlava Turka
(A head of a Turk)
mûdirytina, 24x18 cm, rámováno pod sklem,
kopie podle Rafaela, znaãeno na desce,
autor studoval malíﬁství v Praze,
maloval církevní obrazy, ale proslul jako grafik,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

236
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,
23x33 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: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

240
241
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Dvû nahé dívky s kubistickou vázou
(Two nude females with a cubistic vase)
ãernobílá fotografie z originální desky,
32x24 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
znaãeno vpravo dole tlaãenou znaãkou ateliéru,
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: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
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VII. MALBA
(PAINTINGS)
244
Anonym
Hﬁí‰ná du‰e
(A sin soul)
olej na plátnû, 67x54 cm, rámováno,
âechy, poãátek 19. století, barokní styl,
kulturní památka, není povolení k v˘vozu,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (535 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
245 
Rychlík, Viktor Jan (1875Zﬁícenina hradu
(A ruin of a castle)
tempera na kartonu, 23x32 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval na vídeÀské akademii,
malíﬁ krajináﬁ, podle jeho akvarelÛ
se vytváﬁely pohlednice Prahy,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK
246 
Skála, Karel (1908Pohled na veãerní Hradãany
(A view of the Prague Castle in the evening)
olej na kartonu, 33x47 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Nechleby,
malíﬁ figuralista a krajináﬁ,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

249 
Skála, Karel (1908âernovláska s nah˘mi paÏemi
(A female with black hair and nude arms)
tempera na kartonu, 68x64 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU v Praze
u profesora Nechleby, malíﬁ figuralista a krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

250 
Svátek, J.
Moﬁe s balvany
(A sea with boulders)
olej na kartonu, 47x69 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vpravo dole, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

251 
Anonym
Nahá dívka sedící u moﬁe
(A nude female sitting by a sea)
olej na plátnû, 49x71 cm, rámováno
pod sklem v masivním rámu,
signováno vpravo dole neãitelnû, âechy,
1. tﬁetina 20. století, námût
ve stylu slavného ãeského malíﬁe Knüpfera,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

252 
Ka‰par, Josef
Pohled na letní Hradãany
(A view of the Prague Castle in the summer)
olej na plátnû, 63x98 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, âechy kolem
poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

252
253 
Holas, D.
Moﬁe se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátnû, 65x105 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

253
246
247 
Janeãek, Ota (1919Sedící nahá dívka
(A sitting nude female)
kresba tuÏí kombinovaná s pastelem,
35x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1985, autor studoval na âVUT
a UMPRUM v Praze u profesorÛ BlaÏíãka
a Boudy, v˘znamn˘ malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
248 
Janeãek, Ota (1919Portrét dívky
(A portrait of a female)
kresba tuÏí kombinovaná s pastelem,
25x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole,
datováno 1984, autor studoval na âVUT
a UMPRUM v Praze u profesorÛ BlaÏíãka
a Boudy, v˘znamn˘ malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 6 000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

251

254 
Koutn˘, Josef (1905Hole‰ovick˘ pﬁístav
(A river port in Hole‰ovice in Prague)
tempera na papíﬁe, 47x80 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, datováno 1962,
autor byl architekt a malíﬁ, studoval
u profesora Svobody,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

255
Chalupa, Franti‰ek (1828-1887)
Vltava u Malé Chuchle s lodûmi a vláãkem
(The river Vltava by the Small Chuchle
with boats and a small train)
akvarel na papíﬁe, 17x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU
v Praze, vynikající malíﬁ krajináﬁ a kreslíﬁ,
pﬁispíval do umûleck˘ch ãasopisÛ „Svûtozor“
a „Zlatá Praha“, vytváﬁel litografie,
jeho tvorba je cenn˘m dokumentem doby,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK
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256 
Anonym
Stojící dívãí akt
(A standing nude female)
pastel na papíﬁe, 103x55 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole neãitelnû, âechy,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

257 
Tyl‰, E.
Pohled na Hradãany s Mosteckou vûÏí
(A view of the Prague Castle
with the Bridge Tower)
olej na plátnû, 77x103 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 8 900 CZK (318 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

260 
Jaro‰, Petr (1859-1929)
Louka s kvûtinami a stromy
(Meadow with flowers and trees)
olej na plátnû, 42x56 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole,
malíﬁ krajináﬁ, Ïák H. Ullíka,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

261
Sigmund, Karel Jan (1897Zimní krajina s cestou
(A winter landscape with a road)
olej na kartonu, 30x35 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor studoval malíﬁství v DráÏìanech,
potom u profesora Nejedlého v Praze,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

262 
Scharbner, T.
DÛm u potoka s pumpou
(A house by a stream with a pump)
olej na plátnû, 41x63 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1900,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

257
258 
Anonym
Zvíﬁecí stáj
(Animals’s stable)
olej na plátnû, 44x66 cm, rámováno,
obraz ve stylu slavné mnichovské ‰koly,
Bavorsko, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 28 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

259 
âadek, Bohumil
Pohled na KarlÛv most a Staré Mûsto
(A view of the Charles Bridge
and the Old Town in Prague)
olej na plátnû, 56x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

263 
Anonym
Îena s dítûtem a koÈátkem
(A woman with a child and a kitten)
olej na plátnû, 58x42 cm, rámováno,
pravdûpodobnû mnichovská ‰kola,
2. polovina 19. století, restaurováno,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

264 
Najman (Neumann), Rudolf (1892Zﬁícenina hradu Choustník
(The ruin of the castle Choustník)
olej na plátnû, 64x49 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1931,
Ïák profesora Schwaigra, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

259

264

265 
Horník-Lánsk˘, Franti‰ek (1889-1955)
Dáma v klobouku a jezdeck˘ch ‰atech
(A lady in a hat and a riding suit)
kolorovaná kresba, 29x18 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Bukovace,
potom v Nûmecku, rád maloval zvíﬁata,
zvlá‰tû konû,
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 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: 6 000 CZK (214 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

267 
Schlosser, Robert (1880-1943)
Portrét dívky s rÛÏovou ma‰lí
(Portrait of a girl with pink bow)
pastel na kartonu, ovál, 42x35 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vlevo nahoﬁe, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesorÛ Schikanedra a Preislera,
ãasto pouÏíval techniku pastelu, malíﬁ
portrétista a ilustrátor,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

268
Îák, Jaroslav (1894Jarní krajina na vysoãinû
(A spring landscape on highlands)
olej na kartonu, 37x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 2 300 CZK (82 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

269 
Anonym
Dámy v kloboucích hrající karty
(Ladies in hats playing cards)
olej na plátnû, 18x18 cm, rámováno,
signováno vlevo dole neãitelnû, âechy,
poãátek 20. století, styl odpovídající
okruhu slavného malíﬁe L. Marolda,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

270
Ka‰par, Adolf (1877-1934)
Chlapec a dívka u kﬁíÏku v zimû
(A boy and a girl by a cross in winter)
akvarel, 14x17 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami,
datováno 1922, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Pirnera, Ïil v PaﬁíÏi,
kde pÛsobil jako ilustrátor, po návratu
do âech ilustroval mimo jiné knihy
A. Jiráska, J. Nerudy, B. Nûmcové,
ilustrátor a malíﬁ,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 500 CZK
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271 
Ka‰par, Adolf (1877-1934)
Dûti v zimû na kopci
(Children in winter on a hill)
akvarel, 21x16 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami,
vûnování: „Sleãnû Maﬁence Vilímkové prosinec
1922“, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Pirnera, Ïil v PaﬁíÏi, kde pÛsobil jako ilustrátor,
po návratu do âech ilustroval mimo jiné knihy
A. Jiráska, J. Nerudy, B. Nûmcové, ilustrátor a malíﬁ,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

275 
Anonym
Král Oldﬁich a krásná BoÏena
(The king Oldﬁich and a beautiful BoÏena)
olej na plátnû, 65x102 cm, rámováno,
âechy, pﬁelom 19. a 20. století,
kopie obrazu Franti‰ka Îení‰ka
„Oldﬁich a BoÏena“ z roku 1884,
originál v NG v Praze,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1 500 EUR)
odhad: 45 000 aÏ 55 000 CZK

276 
Slavíãek, Jan (1900Oravsk˘ hrad
(The Orava castle in Slovakia)
ãernobíl˘ akvarel, 45x62 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo dole,
syn slavného malíﬁe Antonína Slavíãka,
studoval na AVU v Praze u profesorÛ Preislera,
Nechleby, ·vabinského a Nejedlého,
studijní cesty do Francie a Itálie, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

278
Piha, V.
âeská vesnice
(A Bohemian village)
olej na kartonu, 38x77 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1 500 CZK (54 EUR)
odhad: 2 400 aÏ 3 000 CZK

279
279 
Anonym
Stromy u ﬁeky
(Trees by a river)
olej na kartonu, 49x62 cm, rámováno,
âechy, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

271
272
·tok, Slavoj (1892Mûsteãko u Stﬁedozemního moﬁe
(A town by the Mediterrian Sea)
akvarel na papíﬁe, 31x38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, autor studoval malíﬁství
v ¤ímû, malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK

273
Procházka, Jindﬁich (1888Mûsto Vimperk
(The town Vimperk in the South Bohemia)
akvarel, 27x34 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1952, Ïák praÏské AVU, malíﬁ krajináﬁ, ãasto
pouÏíval techniku akvarelÛ,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (114 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

276
277 
Pe‰ek, A.
DÏungle
(A jungle)
olej na kartonu, 29x36 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy, kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

280
Anonym
¤íãka v lukách
(A small river in meadows)
olej na plátnû, 69x88 cm, rámováno,
âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

281
274 
Sedláãek, Vojtûch (1892Îeny sbírající brambory
(Women picking potatoes)
kva‰ na papíﬁe, 20x27cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesorÛ ·vabinského a Preislera,
malíﬁ a grafik zobrazující vesnické motivy,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 8 500 CZK

277

274

281 
Mandel, Jiﬁí (1923Pohled na praÏské dvory
(A view of Prague yards)
olej na kartonu, 52x62 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: 4 000 CZK (143 EUR)
odhad: 7 500 aÏ 9 000 CZK

33

282 
Chittussi, Antonín (1847-1891)
pﬁipsáno Krajina s vodní hladinou za soumraku
(A landscape with a water surface at a sunset)
olej na plátnû, 70x100 cm, rámováno
v umûleckém rámu, autor byl slavn˘ ãesk˘ malíﬁ
italského pÛvodu, v letech 1879-1884 pob˘val
ve Francii, kde byl ovlivnûn malíﬁskou
‰kolou v Barbizonu, v jeho tvorbû se zaãaly
objevovat ipressionistické prvky,
v letech 1886-1889 maloval v jiÏních
a v˘chodních âechách, mezi jeho nejlep‰í
díla patﬁí obrazy jihoãesk˘ch rybníkÛ,
vyvolávací cena: 70 000 CZK (2 500 EUR)
odhad: 200 000 aÏ 240 000 CZK

283 
Bílek, Alois (1887Portrét mladé Ïeny se stromem a horami
(A portrait of a female with a tree and mountains)
olej na plátnû, 65x54 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na praÏské AVU u profesora Pirnera, Ïil v PaﬁíÏi,
vystavoval v „Galerie des Arts Décoratif“,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

284
Lubojack˘, Josef (1887Záti‰í s jablky
(A still life with apples)
olej na plátnû, 67x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Ïák AVU v Praze u profesora Pirnera,
malíﬁ a architekt
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

285 
Mandel, Jiﬁí (1923Pohled z Podolské skály na údolí Vltavy
(A view from the Podolská rock of the river Vltava
valley in Prague)
olej na kartonu, 63x73 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: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

286 
Mandel, Jiﬁí (1923Pohled na star˘ Ïelezniãní most
v Prokopském údolí
(A view of the old railway bridge
in the Prokopské valley in Prague)
olej na plátnû, 52x67 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: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

286
287
Kafka, Vilém (1887Mûsteãko u moﬁe
(A small town by a sea)
olej na plátnû, 49x63 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1928, autor
studoval malíﬁství na AVU v Praze, studijní
cesty do Francie, Itálie, ·panûlska, malíﬁ krajináﬁ
reprodukovan˘ v umûleck˘ch ãasopisech
napﬁ. „Zlatá Praha“,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (964 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

288 
Jelínek, Josef (1871-1945)
¤íãka se skálou a vesniãkou
(A river with a rock and a village)
tempera na kartonu, 23x41 cm,
rámováno pod sklem, signováno vpravo dole,
vlevo dole popis: „Veãerní nálada“, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Pirnera
a potom v Bruselu a PaﬁíÏi, jeden z prvních ãlenÛ
S.V.Ú. Mánes, jeho styl se podobá slavnûj‰ímu
malíﬁi Chittussimu,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
289
Zavﬁel, Franti‰ek (1891Loìka na rybníãku v zimû
(A small boat on a pond in winter)
olej na plátnû,19x25 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1 700 CZK (61 EUR)
odhad: 2 800 aÏ 3 500 CZK

285

290
Körber, Adolf (1887Chalupa (A cottage)
olej na kartonu, 41x51 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, Ïák praÏské AVU
u profesorÛ Bukovace a Îení‰ka,
asistent profesora Liebschera, malíﬁ krajináﬁ
i figuralista,
vyvolávací cena: 8 000 CZK 286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

291
Smetana, Arno‰t (1902Zahrada pod PraÏsk˘m hradem
(A garden under the Prague Castle)
olej na plátnû, 68x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 500 aÏ 6 000 CZK

292
Proseã, F.
Domy u moﬁe
(Houses by a sea)
olej na plátnû, 39x58 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1930,
ãesk˘ malíﬁ zobrazující krajinu v Chorvatsku,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

293
Anonym
Mûsteãko u ﬁeky
(A small town by a river)
olej na plátnû, 58x74 cm, rámováno,
signováno iniciálami vpravo dole, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

294 
Molnár, Karel (1903Nahá dívka v atelieru
(A nude female in a studio)
olej na plátnû, 90x60 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, vzadu razítko,
datováno 1937, Ïák profesora Obrovského,
studijní pobyt ve Francii, st˘kal se zde napﬁ.
se slavn˘m malíﬁem Kupkou, pozdûji bojoval
na západní frontû,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (500 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

295 
BroÏ, Josef (1897Poloakt dámy s kvûtinami
(A half nude female with flowers)
olej na plátnû, 63x73 cm, rámováno,
signováno, malba ve stylu malíﬁe Ko‰vance,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

296
Svoboda
LázeÀské mûsto
(Spa town)
olej na malíﬁském kartonu, 36x47 cm,
rámováno v ﬁezaném rámu, signováno
vpravo dole, datováno 1954,
vyvolávací cena: 4 000 CZK (143 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

34

297 
·tembera, Josef (1890Îeny a dítû v krojích na vsi
(Women and a child in national costumes
in a village)
olej na plátnû, 68x54 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1919,
Ïák praÏské AVU, malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 7 900 CZK (282 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

303 
¤ehulka, Jaroslav
Sedící chlapec (A sitting boy)
akvarel 32x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno 1906,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 500 CZK

298
Pokorn˘, Jaroslav (1904Chlapec s oveãkou
(A boy with a small sheep)
kva‰ na papíﬁe, 25x35 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1 300 CZK (46 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

299
Werner, Bﬁetislav (1911Konû a sedlák na voze
(Horses and a farmer on a car)
hnûd˘ pastel, 32x50 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 500 aÏ 5 500 CZK

300
Edel, Jindﬁich
Chalupy u cesty
(Cottages by a road)
olej na plátnû, 63x90 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

307 
Dûjev, Platon (1901Portrét dámy
(A portrait of a lady)
kresba tuÏí kolorovaná akvarelem,
29x21 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1935, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Obrovského,
spoluzakládal svaz rusk˘ch v˘tvarn˘ch
umûlcÛ v âSR, malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

303
304 
Janeãek-Pardubsk˘, Alois (1894Horská krajina na jaﬁe
(A moutains’ landscape in spring)
pastel na papíﬁe, 23x30 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole, autor
studoval u profesora Schumanna v Mnichovû,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 4 500 aÏ 5 500 CZK

301
Pilaﬁová-Kverková
Záti‰í s kvûtákem a mrkvemi
(A still life with a cauliflower and carrots)
olej na plátnû, 46x55 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1953,
vyvolávací cena: 2 900 CZK (104 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

304
302 
Souãek, Václav (1887-1941)
Zimní krajina s rybníkem
(A winter landscape with a pond)
olej na kartonu, 47x66 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, malba ve stylu slavného
malíﬁe Kavána,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

306
Popelka, Vojtûch Hynek (1888Kachny na vodû)
(Ducks on 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: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

305 
Anonym
Král na trÛnu
(A king on a throne)
olej na dﬁevû, 22x30 cm, rámováno,
vzadu razítko, Nûmecko, mnichovská ‰kola,
2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (461 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

308
Anonym
Chalupa u ﬁíãky
(A cottage by a small river)
olej na plátnû, 37x58 cm, rámováno,
signováno vpravo dole neãitelnû, âechy,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (71 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 600 CZK

309 
Chramosta, Cyril (1908Pﬁívoz pﬁes Labe
(A ferry across the river Labe in Bohemia)
olej na sololitu, 46x85 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1956,
autor studoval u profesora BlaÏíãka,
malíﬁ krajináﬁ, specifick˘m stylem
zobrazoval ãeskou vesnici,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

309
310 
Anonym
Portrét mladé Ïeny v národním kroji
(A portrait of a young woman
in the national costume)
olej na kartonu, 34x24 cm, rámováno,
signováno vlevo dole neãitelnû, âechy,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

302

305
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311 
Klevar, Jan (1885Mûsteãko s hradem
(A town with a castle)
olej na kartonu, 46x62 cm,
rámováno v ﬁezaném rámu, signováno
vlevo dole, Ïák profesora Engelmüllera,
malíﬁ krajináﬁ, maluje moravskou krajinu,
vyvolávací cena: 4 800 CZK (171 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

315
Anonym
Pole u lesa
(A field by a forest)
tempera na papíﬁe, 15x23 cm,
rámováno pod sklem, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 890 CZK (32 EUR)
odhad: 1 200 aÏ 1 500 CZK

319 
Boháã, Maxmilián (1882Chalupa u rybníãku se Ïenou a husami
(A cottage by a small pond with
a woman and gooses)
olej na malíﬁském kartonu, 49x34 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
datováno 1933, Ïák vídeÀské a praÏské
akademie u profesora Schwaigra, malíﬁ
figuralista i krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 800 aÏ 6 000 CZK

316
Anonym
Krajina v Tatrách
(A landscape in the Tatra Mountains in Slovakia)
olej na sololitu, 68x82 cm, rámováno,
signováno vpravo dole neãitelnû,
âeskoslovensko, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3 200 CZK (114 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

311
312 
Hlava, Vratislav (1874Záti‰í s jablky na modrém ubrusu
(A still life with apples on a blue table-cloth)
olej na kartonu, 43x45 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1950, autor studoval
na praÏské AVU u profesora Hynaise, potom
studium v Mnichovû, v‰estrann˘, uznávan˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (893 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

317 
Pavlík, Václav (1901-1966)
Váza s kvûtinami a ptáãkem
(A vase with flowers and a bird)
olej na kartonu, 80x65 cm, rámováno,
signováno vpravo uprostﬁed, vzadu razítka
z v˘stav, autor studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole u profesorÛ DrahoÀovského a Maﬁatky,
potom na AVU v Praze, v˘tvarn˘ spolupracovník
Národního divadla, malíﬁ krajin
a kvûtinov˘ch záti‰í,
vyvolávací cena: 9 000 CZK (321 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

320 
Kobliha, Franti‰ek (1877Moﬁské rostliny
(Sea plants)
akvarel na papíﬁe, 19x27 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami „F.K.“,
autor studoval na umûlecko prÛmyslové ‰kole
a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka,
cenûn˘ malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

313
Hosperger, Emanuel (1891Miniatura – plachetnice v Benátkách
(A miniature – sailing boats in Venetia in Italy)
tempera na kartonu, 6x9 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole, autor
studoval na akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Mnichovû, ovlivnûn Bene‰em Knüpfrem,
malíﬁ pﬁímoﬁsk˘ch v˘jevÛ,
vyvolávací cena: 1 300 CZK (46 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 2 500 CZK

314 
Multrus, Josef (1898Portrét sedící dámy
(A portrait of a sitting lady)
olej na plátnû, ovál, 31x21 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor studoval olej
na plátnû, ovál, 31x21 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU
v Praze u profesora Nechleby, ﬁadil
se mezi jeho nejv˘znamnûj‰í Ïáky,
malíﬁ figuralista a krajináﬁ,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (679 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 29 000 CZK

319

317
318 
Ullman, Josef (1870-1922)
Louka v podveãer
(A meadow in a sun set)
olej na kartonu, rozmûr 31x37 cm,
rámováno, signováno dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesorÛ Pirnera a Maﬁáka,
patﬁí mezi neznámûj‰í „Maﬁákovce“,
ovlivnûn impresionismem, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 250 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 47 000 CZK

321 
Kobliha, Franti‰ek (1877Statek ve Francii
(A farm in France)
uhel na papíﬁe, 31x45 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole iniciálami
„F.K.“, autor studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole a na AVU v Praze u profesora Îení‰ka,
cenûn˘ malíﬁ a grafik,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

321
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322 
Ullman, Josef (1870-1922)
âeská vesnice
(A Bohemian village)
olej na kartonu, 23x30 cm, rámováno,
pod sklem, signováno vpravo dole, datováno 1913,
autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ Pirnera
a Maﬁáka, patﬁí mezi neznámûj‰í „Maﬁákovce“,
ovlivnûn impresionismem, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (786 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

323 
Slavíãek, Antonín (1870-1910)
Krajina s poli
(A landscape with fields)
olej na kartonu, 29x35 cm, studie, rámováno,
signováno vlevo dole, autor byl Ïákem J. Maﬁáka,
pozdûji pod vlivem Chittusiho, spolupracoval
s A. Hudeãkem, vytvoﬁil osobit˘ impresionistick˘
styl, slavn˘ malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 250 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

327 
Alex, Adolf (Jelínek Adolf ) (1890Malostranské námûstí
(The Malostranské Square in Prague)
kva‰ na papíﬁe, 55x43 cm, rámováno pod sklem
ve zlaceném rokokovém rámu, paspartováno,
signováno vpravo dole, popis dole, datováno 1928,
autor studoval na akademii v Mnichovû, potom
na AVU v Praze u profesora ·vabinského, malíﬁ
figuralista s oblibou maloval konû,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

328 
Fiala, Josef (1882Înû
(Harvest)
olej na malíﬁském kartonu, 26x34 cm,
rámováno v dekorativním rámu, signováno vlevo
dole, Ïák praÏské AVU u profesora Hynaise, potom
na akademii v Mnichovû, maloval Ïánrové v˘jevy
z ãeské vesnice,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

324 
Schadt, Karel (1888Skály a mûsto u moﬁe
(Rocks and a town by a sea)
olej na dﬁevû, 16x22 cm, rámováno, v dekorativním
rámu, signováno vpravo dole, Ïák Kalvody, malíﬁ
krajináﬁ, studijní cesty do Jugoslávie,
vyvolávací cena: 3 900 CZK (139 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

328

324
325
Schadt, Karel (1888Skály s bﬁízami
(Rocks with birches)
olej na plátnû, 38x47 cm, rámováno,
popis vzadu „Skály Na svaté u Zdic“,
Ïák Kalvody, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 6 900 CZK (246 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

329 
·indeláﬁ (·ilar), Franti‰ek (1887-1947)
Krajina na vysoãinû s cestou
(A landscape on highlands with a road)
olej na plátnû, 50x56 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, Ïák malíﬁe
Jaroslava Kubína, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
330 
Hlava, Vladimír Vojtûch (1911Chalupy v zimû
(Cottages in winter)
olej na dﬁevû, 37x46 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, syn malíﬁe Vratislava Hlavy,
studoval soukromû u svého otce,
a potom restaurátorství v PaﬁíÏi,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

326
Sochor
Cesta pokrytá snûhem '
(A road covered with snow)
olej na plátnû, 34x43 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1942,
vyvolávací cena: 3 000 CZK (107 EUR)
odhad: 4 000 aÏ 5 000 CZK

330

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: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK
332
Havelka, Franti‰ek (1894Les u rybníka
(A forest by a pond)
olej na kartonu, 19x25 cm, dole signováno, vzadu
popis: „Stromy u vody“, datováno 1937, malíﬁ
krajináﬁ inspirovan˘ „Maﬁákovci“, maluje v okolí
Telãe,
vyvolávací cena: 2 400 CZK (86 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK
333 
Naske, Franti‰ek Xaver (1884Kouﬁící dívka leÏící na posteli
(A smoking female laying on a bed)
olej na sololitu, 95x78 cm, rámováno
v dekorativním ﬁezaném rámu, signováno vpravo
dole, datováno 1942, autor studoval na praÏské
AVU u profesora Swaigra v letech 1901-1907, malíﬁ
ÏánrÛ a podobizen nûkdy s erotick˘m nádechem,
monumentální dílo vysoké umûlecké hodnoty,
vyvolávací cena: 59 000 CZK (2 107 EUR)
odhad: 70 000 aÏ 85 000 CZK
334 
Toronti, A.
Italské mûsteãko s pﬁístavem
(An Italian town with a port)
olej na plátnû, 51x38 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Itálie kolem poloviny 19. století,
popisn˘ obraz místopisného v˘znamu, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

334
335
Anonym
Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na kartonu, 50x38 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole neãitelnû,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (68 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK
336
Smital, Jan (1896Mladá Ïena v národním kroji
(A young woman in a national costume)
olej na kartonu, 66x47 cm, rámováno pod sklem
v dekorativním rámu, signováno vpravo dole, Ïák
praÏské akademie u profesora Nechleby, malíﬁ
figuralista,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (411 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

37

337 
Anonym
Krajkáﬁka
(A female lace-maker)
olej na plátnû, 61x49 cm, rámováno v dekorativním
zlaceném rámu, styl malby ukazuje na mnichovskou
‰kolu, stﬁední Evropa kolem poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 48 000 CZK (1 714 EUR)
odhad: 50 000 aÏ 62 000 CZK
338 
Passerová, Marie (1903Letní krajina s loukami
(A summer landscape with meadows)
tempera na kartonu, 11x11 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, malíﬁka a ilustrátorka, její
kresby s objevovaly v denících a ãasopisech,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 3 500 aÏ 4 200 CZK

343 
Brunner, Vratislav H. (1886-1928)
Stromy u ﬁeky
(Trees by a river)
perokresba kombinovaná s bûlobou, 44x57 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno vlevo
dole, popis místa: „Hünnendorf“, datováno 1925,
detailní kresba ve stylu slavného malíﬁe J. Maﬁáka,
autor studoval na praÏské akademii u profesorÛ
Roubalíka, Pirnera a Bukovace, pÛsobil jako
profesor na umûlecko prÛmyslové ‰kole, kde se
pozdûji stal rektorem, svoje úsilí zde soustﬁedil
zejména na kníÏní v˘tvarnictví,
vyvolávací cena: 17 500 CZK (625 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

343

338
339 
Halmi
Benátky
(The city Venetia in Italy)
olej na plátnû, 30x16,5 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, stﬁedoevropsk˘ autor 1. tﬁetiny
20. století,
vyvolávací cena: 7 000 CZK (250 EUR)
odhad: 9 000 aÏ 11 000 CZK
340
Schadt, Karel (1888Louka s fialov˘mi kvûty a pohledem do krajiny
(A meadow with violet flowers
and a view of a landscape)
olej na plátnû, 75x85 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, Ïák profesora A. Kalvody, malíﬁ krajináﬁ
navazující na slavné Maﬁákovy Ïáky,
vyvolávací cena: 16 500 CZK (589 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 24 000 CZK

344 
Kerbmann, Herbert
Alpská chata s horami
(Alpes’cottage with the mountains)
olej na plátnû, 59x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu popis: „Jungfrau“, nûmeck˘
autor, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (357 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

341

341 
Klenk, L.
Záti‰í s ovocem
(A still life with fruits)
olej na plátnû, 48x58 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
datováno 1942,
vyvolávací cena: 6 500 CZK (232 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK
342 
âanãík, Miroslav (1907Kvûtiny ve váze
(Flowers in a vase)
olej na plátnû, 67x51 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1937,
vzadu ‰títek s popisem: „Lilie“,
Ïák UMPRUM v Praze u profesora Hofbauera,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

342

345 
Demester, Eugén
Pﬁístav s plachetnicemi
(A port with sailing boats)
olej na plátnû, 36x53 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, francouzsk˘ malíﬁ, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 16 500 CZK (589 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
346 
Sterl, Robert H. (1867-1932) – pﬁipsáno
Plachetnice na neklidném moﬁi
(A sailing boat on a rough sea)
olej na malíﬁském kartonu, 29x38 cm, rámováno,
signováno uprostﬁed iniciálami,
vyvolávací cena: 5 500 CZK (196 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK
347
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Letadlo nad kameny
(An airplane over the stones)
kresba tuÏí kolorovaná akvarelem, 19,5x13,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole v ilustraci, datováno 1982, vlevo
dole podpis tuÏkou, 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: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
348 
Czernatzky, V.
PivoÀky a ‰eﬁíky ve váze
(Peonies and lilaces in a vase)
olej na plátnû, 110x100 cm, signováno vpravo dole,
polsk˘ autor pﬁelomu 19. a 20. století, dekorativní
obraz v˘jimeãn˘ sv˘mi rozmûry,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (429 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
349 
Vacátko, Ludvík (1873Dívka s konûm
(A young lady with a horse)
olej na plátnû, 46x35 cm, rámováno v umûleckém
rámu, signováno vpravo dole, datováno 1934, autor
studoval na AVU u profesorÛ BroÏíka a Hynaise,
v roce 1897 si ho pﬁizval Marold jako spolupracovníka na panoramatu „Bitvy u Lipan“, proslavil
se svou dokonale zvládnutou malbou koní,
vynikající malíﬁ a sochaﬁ,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 250 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK
350 
Obrovsk˘, Jakub (1882Dívka objímající sochu
(A female embracing a statue)
kva‰ na papíﬁe, 18x12 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole iniciálami,
autor studoval na AVU v Praze u profesorÛ Pirnera
a Suchardy, slavn˘ a v‰estrann˘ umûlec, malíﬁ
figuralista, grafik a sochaﬁ,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (536 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
351 
Kubín, Otakar (Coubine, Othon) (1883Rybníãek s lekníny a stromy okolo
(A small pond with water lilies and trees around)
olej na plátnû, 51x60,5 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, podpis ãásteãnû skryt˘ pod rámem,
mírnû po‰kozeno, pÛvodnû ve vût‰ím blind rámu,
zmen‰eno na ‰íﬁku, autor studoval na akademii
u profesora Thieleho, mnoho let Ïil ve Francii
v Provence, inspiroval se fauvismem a kubismem, ale
vytvoﬁil si vlastní styl nazvan˘ klasick˘ naturalismus,
Francouzi ho pﬁijímali jako vlastního autora,
vyvolávací cena: 150 000 CZK (5 357 EUR)
odhad: 180 000 aÏ 220 000 CZK
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352
Anonym
Moﬁsk˘ záliv v Chorvatsku
(A sea bay in Croatia)
olej na kartonu, 29x47 cm, rámováno, signováno
vlevo dole neãitelnû, datováno 1947, ãesk˘ autor
1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 400 aÏ 3 000 CZK
353 
Lada, Josef (1887-1957)
Troubící ponocn˘ v podzimní krajinû
(A blowing watchman in a autumn landscape)
kva‰ na papíﬁe, 36x50 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, datováno
1953, vzadu dobrozdání autorovy dcery Aleny
Ladové a ‰títek s popisem: „34365-82/1953,
Josef Lada národní umûlec 1953, akvarel-kva‰,
Troubící ponocn˘ v podzimní krajinû“, mírnû
po‰kozeno, autor se vyuãil knihaﬁem, studoval
na UMPRUM v Praze, pÛsobil jako ilustrátor,
karikaturista a malíﬁ, jeho malby se staly brzy tak
populární, Ïe se zaãaly objevovat i na po‰tovních
pohledech, ilustroval mimo jiné Ha‰kova ·vejka
a ﬁadu knih pro dûti, sám napsal a ilustroval celou
ﬁadu dûtsk˘ch knih napﬁíklad: O Mike‰ovi,
O chytré kmotﬁe li‰ce, Bubáci a hastrmani….
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1 250 EUR)
odhad: 80 000 aÏ 100 000 CZK
354
Anonym
Horská krajina s ﬁíãkou
(A mountain landscape with a small river)
olej na plátnû, 50x63 cm, rámováno, znaãeno vlevo
dole iniciálami, ãesk˘ malíﬁ 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2 000 CZK (71 EUR)
odhad: 3 000 aÏ 3 600 CZK
355 
Kafka, Jaroslav
Záti‰í s bustou
(A still life with a bust)
tempera na kartonu, 34x54 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1954,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
356 
Slavíãek, Antonín Václav (1895Portrét dívky v klobouku
(A portrait of a female in a hat)
barevné kﬁídy na papíﬁe, 14x14 cm, jedná se
o párov˘ obraz k následující poloÏce, rámováno
pod sklem, signováno v pravém dolním rohu ,
20. léta 20. století
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 3 000 CZK
357 
Slavíãek, Antonín Václav (1895Portrét dívky v klobouku
(A portrait of a female in a hat)
barevné kﬁídy na papíﬁe, 14x14 cm, jedná se
o párov˘ obraz k pﬁedchozí poloÏce, rámováno
pod sklem, signováno v levém dolním rohu,
20. léta 20. století
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 2 000 aÏ 3 000 CZK
358 
Herman, Josef (1900-1958)
Lesní interiér
(A forest interior)
olej na plátnû, 32x32 cm, rámováno, 40. léta 20.
století, signováno vpravo dole,
vyvolávací cena: 1 400 CZK (50 EUR)
odhad: 2 500 aÏ 3 000 CZK

359 
Malínsk˘, Jaroslav (1897-1979)
BaÏant leÏící na stole
(A pheasant laying on the desk)
olej na plátnû, 54x76 cm, rámováno ve stylovém
dobovém rámu, zdaﬁilá kompozice s typick˘mi
jasnû pastelov˘mi barvami, signováno vlevo dole
vrypem do mokré barvy, 40. léta 20. století,
vyvolávací cena: 5 200 CZK (186 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

362

359
363
360 
VerÏakovsk˘, Karel (1924 – 1963)
Abstraktní kompozice – Cirkus
(An abstract composition – the circus)
olej na plátnû, 40x55 cm, velice zdaﬁilá abstraktní
kompozice autora ruského pÛvodu, jehoÏ abstraktní
práce z 50. let 20. století jsou zajímav˘m úkazem
a ne náhodou je naz˘ván utajen˘m mistrem ãeské
abstrakce (viz název katalogu k v˘stavû, 1994),
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 4 400 CZK (157 EUR)
odhad: 8 000 aÏ 10 000 CZK

363 
Silvestri, Giovanni (Architetto)
Pohled na cestu k vesnici
(A view of the roud to the village)
lavírovaná kresba hnûdou tuÏí, 28x34 cm, signováno
a datováno spolu s místopisem vpravo dole, jedná
se o unikátní komplet dvou kreseb od architekta
pracujícího na projektování cest a Ïeleznic, je to
jeden z ItalÛ, kteﬁí se podíleli na stavbû Ïeleznice
mezi Brnem a Vídní v tehdej‰ím RakouskuUhersku, 30. léta 19. století
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

361
Hofman, Vlastislav (1884-1964)
Partie z Vysoãan na Rokytce
(A part of Vysoãany on Rokytka)
olej na lepence, 25x30 cm, signováno a datováno
zezadu spolu s místopisem a datací 1936, 30. léta
20.století,
vyvolávací cena: 2 800 CZK (100 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

364 
Anonym
Kubistická krajina s lávkou
(A cubistic landscape with a small bridge)
olej na kartonu, 52x43 cm, rámováno, signováno vpravo
dole iniciálou „R“, âechy, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2 500 CZK (89 EUR)
odhad: 4 800 aÏ 6 000 CZK

362 
Silvestri, Giovanni (Architetto)
Stavba dﬁevûného Ïelezniãního mostu
(The building of a wooden railway bridge)
lavírovaná kresba hnûdou tuÏí,
30x45 cm, signováno a datováno spolu s místopisem
vpravo dole, jedná se o unikátní komplet dvou
kreseb od architekta pracujícího na projektování
cest a Ïeleznic, unikátnû zachycuje dobu, ve které
vznikaly tyto industriální stavby, 26. duben 1831,
30. léta 19. století,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

358

365 
Kotas, Jaroslav (1909Kvûtiny ve dÏbánu
(Flowers in a jug)
olej na plátnû, 58x43 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, malíﬁ záti‰í a kvûtin,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 29 000 CZK

365
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VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
366 
Gutfreund, Otto (1889-1927)
Protahující se pes
(A stretching dog)
neglazovaná keramika,
v˘roãní cena Mánesu z roku 1928,
autor studoval na keramické ‰kole
v Bechyni, potom na UMPRUM
v Praze, studijní pobyt v PaﬁíÏi
u profesora Bourdella,
od kubismu pﬁe‰el po I. svûtové válce
zpût k realismu,
vyvolávací cena: 5 000 CZK (179 EUR)
odhad: 6 500 aÏ 8 000 CZK

368 
Basfi, G.
Busta Judity
(A bust of Judite)
bûloÏlut˘ mramor hnûdû a ãernû Ïilkovan˘,
v˘‰ka 52 cm, ‰íﬁka 42 cm, signováno vzadu:
„Prof. G. Basfi“, na podstavci nápis v ital‰tinû:
„Giuditta“, Itálie, po roce 1880,
pseudorenesanãní styl, busta
snímatelná z podstavce,
vyvolávací cena: 52 000 CZK (1 857 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 70 000 CZK

369 
Anonym
Hefaistos
kovová kompozice patinovaná
v barvû bronzu, v˘‰ka 38 cm,
západní Evropa, 2. polovina 19. století,
vyrobeno podle antick˘ch vzorÛ,
mírnû po‰kozeno, pÛvodnû osazeno
na mramoru,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

366
367 
Rechner, Jean
Stﬁíbrn˘ sedící faraon
(A silver sitting pharaoh)
stﬁíbro, v˘‰ka 10 cm, signováno rytím
„Jean Rechner, Prague“, punc
pﬁed rokem 1914, Ag 800/1000,
celková hmotnost 174,4 g,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 9 000 CZK

371
Anonym
Dívka s mot˘lími kﬁídly
(A female with butterfly’s wings)
patinovan˘ zinkocín na mramorovém podstavci,
v˘‰ka 37 cm, Francie, pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 4 500 aÏ 5 500 CZK

372 
Scotte, A. J.
Socha andûla
(A statue of an angel)
patinovan˘ zinkocín, v˘‰ka 60 cm, znaãeno
na podstavci: „Renommeé par Scotte“, signováno
v kovu, Francie, pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8 500 CZK (304 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

373 
Srévin, A.
Volající nahá dívka
(A calling nude female)
patinovan˘ bronz, v˘‰ka 50 cm, signováno v bronzu
na podstavci: „A. Srévin et Reer“, název v bronzu:
„Ho!He!“, Francie, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (964 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 42 000 CZK

369

367

370 
Horejc, Jaroslav (1886-1983)
Malá bronzová plaketa v etuji
(A small bronze plaque in a box)
kruhová plaketa z bronzu, prÛmûr
3,5 cm, signováno na líci, na jedné stranû vyobrazen
muÏ a Ïena, na rubu sokol s roztaÏen˘mi kﬁídly,
text: „ Závody âeskoslovenské obce sokolské“,
Horejc byl 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,
vyvolávací cena: 800 CZK (29 EUR)
odhad: 1 000 aÏ 1 200 CZK

373
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374 
·tursa, Jan (1880-1925)
Stojící nahá dívka '
(A standing nude female)
bíl˘ patinovan˘ bronz, v˘‰ka 41 cm, signováno
v bronzu, odlitek zhotoven˘ kolem poloviny
20. století, autor - pÛvodnû vyuãen˘ kameník,
studoval na AVU v Praze u profesora Myslbeka,
stal se profesorem na akademii v Praze, vynikající
sochaﬁ s oblibou zobrazující Ïenská tûla,
vyvolávací cena: 24 000 CZK (857 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 32 000 CZK

377 
Anonym
So‰ka psa ze slonoviny
(A small statue of a dog from ivory)
slonovina, v˘‰ka 12 cm,
hmotnost 213,0g, pravdûpodobnû
Francie, 20.-30. léta 20. století,
sedící pes, ﬁezáno, le‰tûno,
vyvolávací cena: 4 500 CZK (161 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

377
374

379

380 
Christiani, S.
Stojící dívka s ko‰íãkem kvûtÛ
(A standing female with a small basket
of flowers)
sochaﬁská kompozice patinovaná za studena,
v˘‰ka 62 cm, signováno ve hmotû,
znaãeno na podstavci B a W deposé
(patentováno), secesní styl, Francie,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (286 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

375 
·aloun, Ladislav (1870-1946)
Dvû sochy nah˘ch dívek
(Two statues of nude females)
keramická so‰ka a její sádrov˘ model,
bíle glazovaná keramika, znaãeno manufakturou
Bechynû, signováno na podstavci,
v˘‰ka 37 cm, sádrov˘ model totoÏn˘
s pﬁedchozí, vy‰‰í podstavec, celková
v˘‰ka 48 cm, autor studoval na AVU
v Praze, Ïák profesora Schnircha, proslavilo
ho zejména souso‰í Jana Husa na praÏském
Staromûstském námûstí,
vyvolávací cena: 4 900 CZK (175 EUR)
odhad: 5 500 aÏ 7 000 CZK

376 
Picault, E.
Socha keltského hrdiny
(A statue of a celtic hero)
zinkocín patinovan˘ v barvû bronzu
na bílém kamenném podstavci,
v˘‰ka 82 cm, signováno v kovu,
latinsk˘ nápis „Zvítûzit nebo zemﬁít“, socha
zobrazující legendárního galského hrdinu
Vercingetoriga bojujícího proti ¤ímanÛm,
Francie 2. polovina 19. století, socha
monumentálních rozmûrÛ,
vyvolávací cena: 16 500 CZK (589 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK

379 
Lidick˘, Karel (1900Sedící matka s dítûtem
(A sitting mother with her child)
bronz, v˘‰ka 42 cm, znaãeno
v bronzu na podstavci, Ïák profesora
·paniela na AVU, sochaﬁ a kreslíﬁ,
pÛsobil jako profesor na Karlovû universitû,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (643 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

375
378 
Anonym
Koulaﬁ
(Shot-putter)
bronz, v˘‰ka 36 cm, âechy, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 7 500 CZK (268 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

378
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381 
Stehlík, Bohumil (1885Nazí milenci (Nude lovers)
patinovaná sochaﬁská sádra, v˘‰ka 36 cm,
znaãeno na podstavci, datováno 1942,
autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Myslbeka,
vyvolávací cena: 1 900 CZK (68 EUR)
odhad: 2 400 aÏ 3 000 CZK

385

382

381

383 
Anonym
Dva boxeﬁi
(Two boxers)
nerezová ocel kombinovaná
s patinovanou mosazí, v˘‰ka kaÏdé
postavy 19,5 cm, bojující ãernoch a bûloch,
reklamní pﬁedmût ãeskoslovenské Zbrojovky,
funkcionalistick˘ styl, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 3 500 CZK (125 EUR)
odhad: 5 000 aÏ 6 000 CZK

386
Anonym
Bronzová soviãka
(A small bronze owl)
patinovan˘ bronz, v˘‰ka 13 cm,
stﬁední Evropa, 1. polovina 20. století,
vyrobeno ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ,
vyvolávací cena: 1 200 CZK (43 EUR)
odhad: 1 800 aÏ 2 200 CZK

387 
Nováková, Marie (1912Busta dámy
(A bust of a lady)
bronz, v˘‰ka 52 cm, signováno,
znaãeno paﬁíÏskou umûleckou slévárnou
„Georges Rudier“, autorka studovala v Praze
u profesora Kafky, Ïila a pracovala v PaﬁíÏi,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (696 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 CZK

383
384 
Anonym
Bronzov˘ kanec na zeleném kamenu
(A bronze wild pig on a green stone)
bronz na brazilském onyxu, délka 17 cm,
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století,
vyrobeno ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ,
vyvolávací cena: 5 900 CZK (211 EUR)
odhad: 7 000 aÏ 8 500 CZK

380
382 
Znoj, Jan (1905MuÏ nesoucí nahou dívku
(A man carrying a nude female)
neglazovaná keramika, v˘‰ka 43 cm,
signováno na podstavci, znaãka v˘robce
UPAK Praha, autor pocházel z rodiny
keramikÛ, studoval na keramické ‰kole
v Bechyni, potom na UMPRUM v Praze,
sochaﬁ a keramik, pﬁedev‰ím figuralista,
vyvolávací cena: 2 200 CZK (79 EUR)
odhad: 3 200 aÏ 4 000 CZK

385 
Anto‰, Václav (1878-1938)
Busta spisovatelky BoÏeny Nûmcové
(A bust of the woman writer BoÏena Nûmcová)
pálená hlína, v˘‰ka 18 cm, znaãeno
vzadu na podstavci, prémie Mánesu
na rok 1920, Ïák praÏské AVU u profesora
Myslbeka, pracoval v jeho ateliéru
pﬁi realizaci slavné sochy Sv. Václava,
sochaﬁ a malíﬁ,
vyvolávací cena: 1 800 CZK (64 EUR)
odhad: 2 500 aÏ 3 000 CZK

387

388
Freese, Ernst (1865Protahujicí se dívka
(A stretching female)
bronz na dﬁevûném podstavci,
v˘‰ka 38 cm, signováno v bronzu,
Nûmecko 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 23 500 CZK (839 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
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Bližší informace:
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