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

AUKČNÍ KATALOG
AUCTION CATALOGUE
V˘stava draÏen˘ch pﬁedmûtÛ uveden˘ch v tomto katalogu probûhne
v ALMA ANTIQUES, Praha 1, Valentinská 7, ve dnech
18. - 23. 5. 2008 vÏdy od 10:00 do 18:00 hod.
Exhibition of works of art presented in this auction catalogue will
be exhibited in ALMA ANTIQUES, Prague 1, Valentinska No. 7 in
18 - 23th May 2008 every day from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Aukce probûhne v sobotu 24. 5. 2008 ve 14:00 hod. v budovû ALMA
ATIQUES, Praha 1, vchod z Valentinské ul. 7.
Auction will take place on Saturday 24th May 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 172 - 176 budou draÏeny ve prospûch stﬁediska rané péãe
SPRP Praha. Více informací uvnitﬁ katalogu.
Items 172 - 176 will be sold in auction. The profit be used for the centre of
the early medical cane SPRP Prague. More information inside thecatalogue.
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Základní informace
1. Pﬁedmûty draÏby budou draÏeny v poﬁadí
podle toho katalogu.
2. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny
vyvolávací a pﬁedstavující zároveÀ nejniÏ‰í
podání.
3. DraÏba probíhá v jednotliv˘ch kolech, která
jsou oznaãena v tomto katalogu a která dále
oznámí licitátor. V pﬁestávkách mezi
jednotliv˘mi koly musí vydraÏitel vûci
z bezprostﬁednû pﬁedcházejícího kola ihned
zaplatit. Pokud k úhradû nedojde a draÏba
tak bude zmaﬁena, bude vûc draÏena
v následujícím kole znovu.
4. Po‰kození pﬁedmûtÛ draÏby odpovídající
bûÏnému opotﬁebení s ohledem na jejich
stáﬁí se v katalogu neuvádûjí. Je ve vlastním
zájmu úãastníka draÏby, aby se pﬁed
draÏbou osobnû seznámil se stavem kaÏdé
vûci a je v˘hradnû na jeho uváÏení, zda vûc
odpovídá uvedenému popisu. DraÏebník
neodpovídá za pﬁípadn˘ chybn˘ popis ãi
pravost vûci urãené pro draÏbu, v tomto
smyslu neposkytuje draÏebník vydraÏiteli
Ïádnou záruku.

5. Úãastník draÏby se svou pﬁítomností na
draÏbû podﬁizuje podmínkám uveden˘m
v draÏebním ﬁádu, kter˘ je obsaÏen v tomto
katalogu v plném znûní.
6. Pﬁedmûty, které byly urãeny jako kulturní
památky nebo u kter˘ch probíhá ﬁízení
o takovémto urãení jsou oznaãeny
symbolem „ -p- “ a podléhají zvlá‰tnímu
reÏimu podle zákona âNR ã. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péãi, v platném znûní.
V˘voz v‰ech pﬁedmûtÛ kulturní hodnoty
podléhá zvlá‰tnímu reÏimu podle zákona
71/1994 Sb., o prodeji a v˘vozu pﬁedmûtÛ
kulturní hodnoty, v platném znûní.
7. Pﬁi pﬁepoãtu korun na euro bylo pouÏito
kurzu 1 EUR = 25 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 24. 5. 2008 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 18. - 23. 5. 2008 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 = 25 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,
24th May 2008 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 22. 4. 2008
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 18 - 23th May 2008 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, 22nd April 2008
Jan Jaro‰
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PRVNÍ KOLO (FIRST SESSION)
I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A HRAČKY
(USED OBJECTS AND TOYS)
1
Kovová mísa na nohách se sklenûn˘mi vloÏkami
(A metal dish on legs with glass inlays)
stﬁední Evropa, poãátek 20. století, stﬁíbﬁená mosaz
zdobená plastick˘mi ornamenty v duchu klasicismu,
vloÏeno 6 sklenûn˘ch brou‰en˘ch vloÏek urãen˘ch
na chuÈovky, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

5
Mosazn˘ svícen zdoben˘ emaily
(A brass candlestick decorated with enamels)
Francie, 2. polovina 19. století, bohatû zdobeno
tak zvan˘mi „limogessk˘mi“ pﬁihrádkov˘mi emaily
a rytím, osazeno na kruhovém kamenném podstavci,
celková v˘‰ka 21 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

8
Sklenûn˘ ledák s bronzovou so‰kou medvûda
(A glass ice bowl with a bronze statue of a bear)
stﬁední Evropa, 20.-30. léta 20. století, nádoba
z kﬁi‰Èálového lisovaného skla, medvûd ve stylu
vídeÀsk˘ch bronzÛ, celková v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

8
1

2
Dvû panenky v národních krojích
(Two dolls in national costumes)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, sádrové hlavy,
kaÏdá panenka má jin˘ obliãej, látková tûla, obleãeny
v krajov˘ch krojích, v˘‰ka obou 30 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

5
6
Kovová krabiãka s ãern˘mi úchyty
na ãern˘ch noÏkách
(A metal box with black holders on black legs)
západní Evropa, 20.-30. léta, styl art deco, krabiãka
na doutníky z chromované oceli, vyloÏená dﬁevem,
bakelitové úchyty a nohy, délka 24 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

9
Kovová mistiãka s otvory v okrajích
(A metal small bowl with holes in edges)
Nûmecko, WMF, 1. tﬁetina 20. století, alpaka
zdobená proﬁezávan˘m kvûtinov˘m dekorem ve stylu
vídeÀské secese, prÛmûr 12 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK
10 
Popelník s postavou dívky a dvou ovcí
(An ash-tray with a figure of a female
and two sheep)
stﬁední Evropa, poãátek 20. století, bronzové souso‰í
na ãerném, hnûdû Ïilkovaném kameni, postava
dívky patinována za studena ve stylu vídeÀsk˘ch
bronzÛ, celková v˘‰ka 14 cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

2
3
Loutka loupeÏníka
(A marionette of a robber)
âechy, poãátek 20. století, celodﬁevûná loutka drÏící
v ruce kovovou bambitku, malováno, pÛvodní
obleãení, funkãní stav s nitûmi k vedení loutky,
v˘‰ka 42 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

6

7
Stolní petrolejová lampa
(A table petroleum lamp)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, noha z kovové
kompozice bohatû zdobená v pseudorenesanãním
duchu, stínidlo z leptaného skla zdobené kvûtinami,
celková v˘‰ka 71 cm, restaurováno, funkãní stav,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

3

4
Loutka vodníka
(A marionette of a water goblin)
âechy, poãátek 20. století, celodﬁevûná loutka,
malováno, funkãní stav s nitûmi k vedení loutky,
v˘‰ka 52 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

4
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10
11 
Mramorov˘ sloup
na sochy
(A marble column
for statues)
Francie, poãátek 20.
století, bíl˘, hnûdû
Ïilkovan˘ mramor,
svrchní deska otoãná
na mosazném ãepu,
v˘‰ka 97 cm,
vyvolávací cena:
9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000
aÏ 15 000 CZK

11
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12 
Dva noÏe a lopatka na dorty v etuji
(Two knives and a small shovel for cakes in a box)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století, kombinace
stﬁíbra a zlacené oceli, stﬁíbrné rukojeti plasticky
zdobené rokokov˘mi ornamenty, zlacené stﬁenky
leptané kvûtinov˘m dekorem, délka lopatky 31 cm,
Ag 800/100, celková hrubá hmotnost 166,0 g.
vyvolávací cena: 1700 CZK (68 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

16 
Cínov˘ korbel se znakem Mnichova
(A tin jug with a mark of München)
Nûmecko, Bavorsko, pﬁelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno pseudorenesanãními ornamenty,
dole vyryt˘ nápis: „Vánoce 1955, Milan-Marta“,
v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK (56 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

20 
âern˘, dﬁevûn˘ podstavec
pod sochu
(A black wooden base under
a statue)
âechy, pﬁelom 19. a 20.
století, pseudorenesanãní styl,
zdobeno rostlinn˘mi
ornamenty, v˘‰ka 107 cm,
vyvolávací cena: 6900 CZK
(276 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

20

12
13 
·est kusÛ stolních stﬁíbrn˘ch nástrojÛ
(Six pieces of table silver tools)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, celostﬁíbrné
pﬁíbory: velké kle‰tû, velká a malá vidliãka, velká
lÏíce, velká a malá lopatka na dorty, zdobeno ryt˘mi
iniciálami, puncováno, Ag 800/1000,
celková hmotnost 661,0 g,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

16

17 
Stﬁíbrná mistiãka na noze
(A silver small bowl on a leg)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
Ag 800/1000, 154,0 g, prÛmûr 11,5 cm,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

21 
Cínov˘ talíﬁ plasticky zdoben˘ v˘jevem sedícího
chlapce a dívky
(A tin plate with the plastique decoration
of a sitting boy and a girl)
Nûmecko, 20.-30. léta 20. století, pseudorokokov˘
styl, vzadu ãíslování 375/A, ováln˘ tvar,
délka 39 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 3900 aÏ 4800 CZK

21
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14 
Stﬁíbrné pﬁíbory v etuji
(Silver spoons, forks and knives in a box)
Rakousko-Uhersko, lÏíce puncovány lotov˘m
puncem z roku 1840, ostatní 2. polovina 19. století,
6 velk˘ch lÏic, 6 vidliãek, 6 noÏÛ s ocelov˘mi
stﬁenkami, velká nabûraãka, celkem 19 kusÛ,
Ag 812/1000, Ag 800/1000,
celková hrubá hmotnost 1434 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

18 
V˘chodonûmecká ‰avle
(An East Germany sabre)
v˘chodní Nûmecko, 60.-80. léta 20. století, znaãená
státním znakem DDR, ‰avle v ãernû lakované
pochvû, ãepel s leptan˘m nápisem:
„NVA – Wachregiment“, vyraÏeno ãíslo 153,
celková délka 104 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

22 
Sklenûn˘ lustr
(A glass chandelier)
Francie, 1. tﬁetina
20. století, sklenûné stínidlo
na mosazn˘ch úchytech, kﬁi‰Èál
zdoben˘ ve hmotû mléãn˘mi
a rÛÏov˘mi skvrnami,
tvar ãoãky, prÛmûr 40 cm,
vyvolávací cena:
11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

22

23 
Mosazn˘ sedmiramenn˘ svícen
(A brass candlestick for seven candles)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno v historizujícím stylu, v˘‰ka 41 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

18

14
15 
Souprava ‰esti noÏÛ ve stojánku
(A set of six knives in a stand)
pravdûpodobnû âechy, 20.-30. léta 20. století, styl
art deco, plastov˘ stojánek a rukojeti noÏÛ, ocelové
stﬁenky, celková v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 800 aÏ 1000 CZK

15

19 
Dﬁevûná krabice ãalounûná uvnitﬁ
(A wooden box upholstered inside)
stﬁední Evropa, 20.-30. léta 20. století,
art decov˘ styl, ‰íﬁka 30 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

23

19

24 
Îidovsk˘ svícen na devût svící
(A jewish candlestick for nine candles)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
stﬁíbﬁená alpaka, plasticky zdobeno motivem
sedmiramenného svícnu, znaãky v˘robce zespodu,
po‰kozeno - dva chybûjící stojánky na svíce,
v˘‰ka 24 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

5

25 
Stﬁíbrn˘ Ïidovsk˘ svícen na devût svící
(A jewish candlestick for nine candles)
Rusko, datováno v puncovní znaãce 1892,
secesní styl, plasticky zdobeno kvûtinov˘m dekorem,
ptáãky a hebrejsk˘mi nápisy, Ag 875/1000,
hmotnost 497,0 g, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 35 000 CZK (1400 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 45 000 CZK

31 
Gobelín s renesanãními postavami
(A tapisery with renaissance figures)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, strojní gobelín,
adjustováno na tyãce, lehce vy‰isováno,
rozmûr 193x138
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
32 
Lis na víno (A press for grapes)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
dﬁevo zpevnûné kovem, ocelov˘ ‰roub, v˘‰ka 67 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

35 
Souprava na psací stÛl zdobená
kamennou mozaikou
(A set on a writing table decorated
with stone mosaic)
âechy, Karlovy Vary (Karlsbad), poãátek 20. století,
karlovarská mozaika vycházející z tradic tak zvané
chebské mozaiky, dﬁevûná krabiãka, drÏák na piják,
pouzdro na zápisník, celkem 3 kusy, v‰e s mozaikou,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

35

36 
Mosazn˘ art decov˘ svícen
(A brass art deco candlestick)
âechy, 30.-40. léta 20. století, svícen tvoﬁen˘ dvûma
komol˘mi kuÏeli, vzájemnû propojen˘mi kovovou
tyãí, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhadní cena: 1400 aÏ 1800 CZK

24 25
26 
Stﬁíbrné Ïidovské ukazovátko
(A silver jewish pointer)
pravdûpodobnû Slovensko,1. tﬁetina 20. století,
plasticky zdobeno, Ag 800/1000,
hmotnost 71,4 g, délka 28 cm,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (780 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
27 
Stﬁíbrné Ïidovské ukazovátko
(A silver jewish pointer)
pravdûpodobnû Slovensko,1. tﬁetina 20. století,
plasticky zdobeno, rukojeÈ zakonãena figurou orla,
Ag 800/1000, hmotnost 81,2 g, délka 33 cm,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (780 EUR)
odhad: 17 000 aÏ 21 000 CZK

37 36

32
33 
Dívãí kroj
(A female national
costume)
Slovensko, Pie‰Èany,
pﬁelom 19. a 20. století,
vestiãka, ko‰ilka, límeãek,
suknû a spodniãka, bohatû
zdobeno v˘‰ivkami,
vestiãka vy‰ívaná kovem,
kovové pﬁezky zdobené
barevn˘m sklem, Ïlutá
barva typická pro tuto
oblast, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 2500
CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

33

37 
Kovov˘ art decov˘ svícen
(A metal art deco candlestick)
âechy, 30.-40. léta 20. století, bíl˘ kov kombinovan˘
s mosazn˘mi kuliãkami, svícen tvoﬁen˘ dvûma
komol˘mi kuÏeli, vzájemnû propojen˘mi kovovou
tyãí, v˘‰ka 20 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhadní cena: 1400 aÏ 1800 CZK
38 
Dﬁevûn˘ zlacen˘ rám
(A wooden frame covered with gold)
stﬁední Evropa, kolem poloviny 19. století, biedermeier,
zdobeno ﬁezbou s dobov˘mi ornamenty a zlacením,
pÛvodní systém k zavû‰ení, dokonal˘ stav, moÏno
pouÏít napﬁ. jako rám pro zrcadlo, rozmûr 101x74 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

28 27 26
28 
Stﬁíbrn˘ holandsk˘ vûtrn˘ ml˘n
(A silver Holland wind mill)
Holandsko, 1. tﬁetina 20. století,
znaãeno holandsk˘m puncem, judaika,
Ag 925/1000, hmotnost 67,4 g,
v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
29 
Stﬁíbrná ãí‰e zdobená rytinou kvûtÛ
(A silver cup decorated
with the engraving of flowers)
Rakousko-Uhersko, pﬁelom 19. a 20. století,
ryt˘ nápis „Herrman“, puncováno na dnû,
Ag 800/1000, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 aÏ 1900 CZK
30 
Cínová láhev se sloupky v rozích
(A tin bottle with pillars in the corners)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století,
tvar kvádru, ‰roubovací uzávûr s okem
pro zavû‰ení, znaãky cínu na uzávûru a na dnû,
v˘‰ka 24 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

38
34
34 
âtvercov˘ koberec s medailony
(A square carpet with medallions)
stﬁední Asie, poãátek 20. století, dekor „Buchara“,
tak zvan˘ „modlák“, rozmûr 129x129 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

30

39

39 
Mosazn˘ korbel na pivo
(A brass holb for beer)
âechy, 20. léta 20. století, korbel pasíﬁsky zpracovan˘
s rondokubistick˘mi prvky, celková v˘‰ka 32,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
40 
Zvon na praní prádla
(A plunger for washing loundry)
âechy, v˘robce Perlux, 1. tﬁetina 20. století, mosazn˘
zvon na dﬁevûné rukojeti, celková v˘‰ka 82 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK
41 
Mosazn˘ kávoml˘nek
(A brass cofee mill)
stﬁední Evropa, 1. tﬁetina 20. století, plasticky zdobeno,
v rukojeti ‰uplíku osazen sklûnûn˘ kámen, v˘‰ka 29 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
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II. SKLO
(GLASS)
42 
Váza ze zeleného aventurinového skla
(A vase from a green aventurin glass)
âechy, Harrachov, pﬁelom 19. a 20. století, sklo
s pyritovû leskl˘mi ãásticemi uvnitﬁ, malováno zlat˘mi
a zelen˘mi secesními ornamenty, spodek osazen
v bronzové montáÏi, v˘‰ka 33,5 cm,
vyvolávací cena: 11 600 CZK (464 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
43 
Váza v kovové montáÏi
(A vase in a metal monting)
âechy, Lenora, Kralik, pﬁelom 19. a 20. století, secesní
styl, irizované kﬁi‰Èálové sklo s rÛÏov˘mi skvrnami,
kovová montáÏ patinovaná v barvû bronzu, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 19 800 CZK (792 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 30 000 CZK
44 
Sklenûn˘ dÏbán a pût sklenic malováno emaily
(A glass holb and five glasses painted
with enamels)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, „lesní“ zelené sklo,
dÏbán s cínov˘m víãkem, malováno motivy
trpaslíkÛ, celkem 6 kusÛ, v˘‰ka dÏbánu 38 cm,
vyvolávací cena: 8200 CZK (328 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

47 
Kﬁi‰Èálov˘ ‰álek s pod‰álkem
malovan˘ ãernû a zlatû
(A crystal cup and soucer painted
in black and gold)
Severní âechy, Kamenick˘ ·enov, poãátek
20. století, malováno takzvan˘m „‰varclotem“,
v˘jevy kvûtin a postaviãek dûtí, zlaceno,
v˘‰ka 8,5 cm, sbûratelsky zajímav˘ pﬁedmût,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
48 
Kﬁi‰Èálová váza z lisovaného skla
s moﬁsk˘mi rostlinami a Ïivoãichy
(A crystal vase from a press glass
with water flowers and animals)
Severní âechy, Desná, Riedel, plasticky zdobeno
dekorem ryb a vodních rostlin, leptáno, v˘‰ka 27 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3200 CZK

51 
Kﬁi‰Èálová brou‰ená váziãka
ãásteãnû zdobená Ïlutou lazurou
(A crystal cut small vase partly decorated
with a yellow overlay)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 60.-70. léta
20. století, brou‰ené a lisované sklo
s atypick˘m dekorem, znaãeno, v˘‰ka 15,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
52 
Svûtle zelená brou‰ená váza
(A pale green cut vase)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta
20. století, válcovit˘ tvar, fasetové brou‰ení,
znaãeno, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
53 
Kﬁi‰Èálov˘ brou‰en˘ svícen
(A crystal cut candlestick)
âechy, Karlovy Vary, Moser, polovina
20. století, masivní, fasetovû brou‰en˘ svícen,
znaãen˘ na dnû, v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK

48

44

45 
Kﬁi‰Èálová váza brou‰ená a leptaná
(A crystal vase cut and etched)
Severní âechy, pravdûpodobnû Îelezn˘ Brod,
20.-30. léta 20. století, velk˘ brou‰en˘ a leptan˘
dekor s motivem dívky hrající na housle pod horou
¤íp, men‰í s motivy Trosek, Karl‰tejna a PraÏského
hradu, v˘‰ka 22,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

49 
Mísa s víkem na talíﬁi,
v‰e z tyrkysového opalinového skla
(A bowl with a cover on a plate,
all from turquiose opaline glass)
âechy, 2. polovina 19. století, malováno bíl˘mi
a zlat˘mi vegetativními ornamenty,
celková v˘‰ka 34 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
50 
Sklenûn˘ kﬁíÏ zevnitﬁ pokryt˘ kovem
(A glass cross covered with a metal inside)
Severní âechy, pﬁelom 19. a 20. století, kﬁi‰Èálové
sklo foukané do formy, zevnitﬁ pokryté stﬁíbﬁit˘m
kovem, tak zvan˘ amalgam, na povrchu malováno,
v˘‰ka 16 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
dhad: 800 aÏ 1000 CZK

50

45

46 
Svûtle Ïlutá brou‰ená váza
(A pale yellow cut vase)
âechy, J. Riedel, datováno 1930, s brou‰en˘m
abstraktním dekorem, leptáno, v˘‰ka 27 cm,
znaãeno na dnû,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

53

46

54 
Svûtle Ïlutá brou‰ená váza
(A pale yellow cut vase)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 30. - 40. léta
20. století, fasetovû brou‰ené sklo,
znaãeno na dnû, v˘‰ka 19,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

7

55 
Kﬁi‰Èálov˘ svícen s nohou zdobenou
modr˘mi sklenûn˘mi spirálami
(A crystal candlestick with a leg decorated
with blue glass fibres)
západní Evropa, 60.-80. léta 20. století, uvnitﬁ nohy
zatavena spirála podle vzoru anglick˘ch pohárÛ
z 18. století, v˘‰ka 30,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK

60 
Brou‰ená váza z kﬁi‰Èálového,
modrého a rÛÏového skla
(A cut vase from a crystal, blue and pink glass)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor, kolem poloviny
20. století, brou‰ené vrstvené sklo, v˘‰ka 21,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
61 
DÏbánek z modrého skla zdoben˘ kvûty
(A small jug from a blue glass decorated
with blooms)
âechy, pravdûpodobnû Harrachov, konec 19. století,
pÛvodní benátská technika v˘zdoby – millefiori
(tisíc kvûtÛ), v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
62 
Bílá irizovaná váziãka s fialov˘mi vlákny na povrchu
(A white irisated small vase
with violet fibers onsurface)
âechy, pravdûpodobnû Kralik, 1. ãtvrtina 20. století,
secesní styl, v˘‰ka 13 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

55

56 
Kﬁi‰Èálová ãtyﬁdílná toaletní souprava
(A crystal toilet set of four pieces)
âechy, Nov˘ Bor (Haida), 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, brou‰ené sklo, zdobeno zlatou malbou
ve formû ãtvercové sítû, rozpra‰ovaã na parfém,
karafa, mistiãka, krabíãka, v˘‰ka karafy 12 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
57 
Velká hnûdá váza s ãervenoÏlut˘mi kvûty
(A big brown vase with red and yellow flowers)
âechy, Lenora, Kralik, po roce 1905, secesní styl,
hnûdé sklo intarzované ãerven˘m, Ïlut˘m a zelen˘m
sklem do formy kvûtin, v˘‰ka 38 cm, pﬁedmût
v˘jimeãné umûlecké kvality,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 38 000 aÏ 45 000 CZK
58 
Kﬁi‰Èálov˘ ryt˘ pohár s víkem
(A crystal engraving beaker with a cover)
âechy, pﬁelom 19. a 20. století, historismus –
pseudobarokní styl, zdobeno motivem jezdce
na koni a vegetativním dekorem, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (516 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

63 
Kﬁi‰Èálová mísa s malbami hlav
zemûdûlsk˘ch pracovníkÛ
(A crystal bowl with the paintings
of agriculter workers)
Severní âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor,
50. léta 20. století, styl socialistick˘ realismus,
zdobeno emailovou malbou, prÛmûr mísy 29 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2900 CZK

66 
Váza z fialového irizovaného skla s malbou mákÛ
(A vase from a violet irisated glass
with the painting of poppies)
âechy, Harrachov, pﬁelom 19. a 20. století,
secesní styl, prolamované okraje vázy,
pastózní emailová malba, v˘‰ka 17 cm,
vyvolávací cena: 33 000 CZK (1320 EUR)
odhad: 39 000 aÏ 49 000 CZK
67 
Kﬁi‰Èálová mísa se svûtle hnûdou lazurou
zdobená brou‰ením
(A crystal bowl with a pale brown
overlay decorated with a cutting)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida),
20.-30. léta 20. století, kﬁi‰Èálové sklo s topazovou
lazurou, délka 27,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK(100 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

67
68 
Kﬁi‰Èálová váza se Ïlutou lazurou
zdobená rytinami stromÛ a ptákÛ
(A crystal bowl with a yellow overlay
decorated with the engravings of trees and birds)
âechy, pravdûpodobnû Nov˘ Bor (Haida),
0.-30. léta 20. století, kﬁi‰Èálové sklo
s citrínovou lazurou, v˘‰ka 20,5 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (52 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK

63
64 
Váza z ãerného skla malovaná stﬁíbrem
(A vase from a black glass painted with a silver)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
stylizovan˘ dekor ryb a vodních rostlin,
v˘‰ka 25,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4500 CZK

59 
Velká fasetovû brou‰ená váza ze svûtle hnûdého skla
(A big facet cut vase from a pale brown glass)
âechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. léta 20. století,
tak zvané topazové sklo, brus typick˘ pro Moser,
znaãeno na dnû, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 9900 CZK (396 EUR)
odhad: 12 500 aÏ 16 000 CZK

64

58

54 59 52

65 
Kﬁi‰Èálová sklenice zdobená
ãervenou lazurou a bílou malbou
(A crystal goblet decorated
with the red and white painting)
âechy, 2. polovina 19. století, malba vegetativním
dekorem, na lazuﬁe zlat˘ hebrejsk˘ nápis,
v˘‰ka 10,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4400 CZK

65
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III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCLAIN AND CERAMIC)
69 
Keramická váza zdobená imitacemi kamenÛ
(A ceramic vase decorated with the imitations
of stones)
âechy, Amphora Teplice, 20.-30. léta 20. století,
keramika místy glazovaná, malováno, znaãeno,
v˘‰ka 18 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK

73 
Sedm porcelánov˘ch hudebníkÛ
(Seven porcelain musicians)
Nûmecko, pravdûpodobnû Durynsko,
2. polovina 19. století, neglazovan˘ porcelán
(biskvit), malováno, zlaceno, v˘‰ka dirigenta 16,5 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 17 000 aÏ 21 000 CZK
74 
Porcelánová miska na noze se zlacen˘m
plastick˘m dekorem
(A porcelain dish on a leg with
a golden plastic decoration)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), kolem poloviny
19. století, znaãeno, ãíslo modelu T 35, plasticky
zdobeno zlacen˘mi rokokov˘mi ornamenty,
smontováno ze dvou samostatn˘ch ãástí zlacen˘m
mosazn˘m ‰roubem, prÛmûr misky 25 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

69

70 
Porcelánová váza s víkem
(A porcelain vase with a cover)
Nûmecko, Bavorsko, Thomas Bavaria, 20.-30. léta
20. století, glazováno, malováno, zlaceno, zdobeno
stylizovanou malbou mot˘lÛ, celková v˘‰ka 30 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

74
75 
Talíﬁ s malbou historické bitvy
(A plate with the painting of a historical battle)
Francie, PaﬁíÏ (Paris), 2. polovina 19. století, porcelán,
ve stylu Sévres, centrální malba s motivem bitvy
z 30 leté války v Holandsku, modr˘ okraj se ‰esti
ováln˘mi miniaturami s v˘jevy lodí, prÛmûr 31 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

70

71 
Dóza s víkem s hlavou dívky
(A bowl with a cover with a head of a female)
stﬁední Evropa, pﬁelom 19. a 20. století, secesní styl,
vyrobeno technologií Wedgwood, jemná neglazovaná
kamenina svûtle zelené barvy kombinovaná s bílou,
délka 13 cm,
vyvolávací cena: 3100 CZK (124 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

76 
Modrá porcelánová váza s malbou kvûtin
a uchy ve tvaru hadÛ
(A blue porcelain vase with the painting
of flowers and handles in the shape of snakes)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen),
poãátek 20. století, tak zvaná hadí váza, kobaltovû
modrá podglazurní barva, medailon s malbou
kvûtin, zdobeno zlacením, v˘‰ka 28 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

78 
Hrníãek s malbou svatého Franti‰ka
(A cup with the painting of St. Francois)
âechy, Giesshübel, kolem poloviny 19. století,
glazovan˘ porcelán, malováno miniaturou
pÛlpostavy svatého Franti‰ka z Asissi s holí,
dole text: „St: Franz d: Paul“, v obrázku nápis
„Charitas“, znaãeno tlaãenou znaãkou,
v˘‰ka 12 cm, mírnû po‰kozeno, setﬁené zlacení,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

78 85
79 
LeÏící doga
(A laying mastiff )
âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), 20.-30. léta
20. století, porcelán malovan˘ pod glazurou,
délka 19 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK
80 
Modrá porcelánová váza s vyobrazením Ïen
(A blue porcelain vase with a picture of women)
âechy, Wahliss, Trnovany u Teplic, pﬁelom 19. a 20.
století, porcelán zdoben˘ podglazurní modﬁí, ováln˘
medailon ve vídeÀském stylu, zdobeno zlatou malbou
a potiskem, znaãeno znaãkou Vídnû, v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

80
81 
Velk˘ keramick˘ korbel s víãkem
(A big ceramic holb with a cover)
polovina 19. století, keramika barevnû
glazovaná, plasticky zdobeno v pseudorenesanãním
stylu, znaãeno na dnû, v˘‰ka 41 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

71
72 
Dívka sedící na kameni
(A female sitting on a rock)
âechy, Duchcov (Royal Dux), pﬁelom 19. a 20.
století, jemná kamenina, glazováno,
malováno „bronzov˘mi“ barvami,
v˘‰ka 49 cm, po‰kozeno, restaurováno
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

76

77 
Porcelánov˘ talíﬁ plasticky zdoben˘,
s malbou kvûtiny
(A porcelain plate with a plastic decoration
and the painting of a flower)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno vegetativním zlacen˘m
dekorem, uprostﬁed malba, prÛmûr 29 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

81

9

82 
Dvû dívky s mu‰lí
(Two females with a shell )
âechy, Trnovany u Teplic, Wahliss, pﬁelom 19. a 20.
století, secese, jemná kamenina malovaná „bronzov˘mi“
barvami, zhotoveno v duchcovském stylu, znaãeno
nalepen˘m modr˘m obdélníkem s nápisem: „Royal
Vienna Wahliss“, v˘‰ka 37 cm, restaurováno,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

87 
Bílá sova
(A white owl)
âechy, Duchcov, Royal Dux, 60.-70. léta 20. století,
styl „Brusel“, glazovan˘ porcelán, znaãeno rÛÏov˘m
trojúhelníkem, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

94 
Fajánsová váziãka malovaná kvûtinami
(A faience small vase with the painting
of flowers)
âechy, Praha, Art Industrie, 20.-30. léta
20. století, v˘‰ka 11 cm,
vyvolávací cena: 300 CZK (12 EUR)
odhad: 500 aÏ 600 CZK

88 
Art decová porcelánová krabiãka s víãkem
(Art Deco porcelain box with a cover)
âechy, Stará Role, Epiag, 20.-30. léta 20. století,
glazováno, ruãnû malováno abstraktním
a vegetativním dekorem, ‰íﬁka 8 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 650 aÏ 800 CZK

95 
Art decov˘ ãajov˘ servis pro ãtyﬁi osoby
(An Art Deco tea set for four persons)
âechy, Stará Role (Altrohlau), 20.-30. léta
20. století, porcelán, glazováno, ruãnû malováno,
signováno, znaãeno, celkem 7 kusÛ, konviãka,
mléãenka, cukﬁenka, 4 ‰álky s pod‰álky,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

82

83 
Váza v rokokovém stylu s postavou muÏe
(A vase in the rococo style with a figure
of a man)
âechy, Bﬁezová (Pirkenhammer), 2. polovina 19.
století, pseudorokokov˘ styl, porcelán, samostatná
postava muÏe stojícího u plasticky zdobené vázy,
malováno rostlinn˘m dekorem, zlaceno, znaãeno
na dnû tlaãenou znaãkou z let 1853-1875, v˘‰ka 49
cm, restaurováno, atypicky rozmûrné dílo této slavné
ãeské porcelánky,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK
84 
Velká keramická váza zdobená vinnou révou
(A big ceramic vase decorated with grapes)
Francie, pﬁelom 19. a 20. století, váza ve tvaru
amfory plasticky zdobená renesanãními ornamenty
a hrozny, barevnû glazováno, sestaveno ze dvou ãástí,
znaãeno na dnû tlaãenou znaãkou v podobû písmene
D a papírovou znaãkou prodejce, v˘‰ka 58 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

88

89 
Hudebník s trubkou
(A musician with a trumpet)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno,
pÛvodní KändlerÛv model, ãíslo modelu 5,
poﬁadí z formy 34, ãíslo malíﬁe 16, v˘‰ka 13,5 cm,
vyvolávací cena: 14 500 CZK (550 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 22 000 CZK
90 
Fajánsov˘ talíﬁ s malbou muÏe a papou‰ka
(A faience plate with the painting
of a man and a parrot)
pravdûpodobnû Morava, 1. tﬁetina 20. století,
zhotoveno ve stylu habánské fajánse, prÛmûr 24 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

90

84

85 
Hrníãek s malbou vesnické slavnosti
(A cup with the painting of a village holiday)
Rakousko, VídeÀ (Vienna), datováno 1821, porcelán,
glazováno, empirov˘ tvar, ucho ve tvaru hada,
malovan˘ centrální v˘jev, zlaceno, znaãeno,
datov˘ kód „821“, v˘‰ka 10 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
86 
MuÏ a Ïena odpoãívající pod stromem
(A man and a woman resting under a tree)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen),
poãátek 19. století, souso‰í – rokokov˘ past˘ﬁsk˘
v˘jev, porcelán, glazováno, malováno, znaãeno,
model z Kändlerova období ãíslo 485, poﬁadí z
formy 61, znaãka malíﬁe „P“, délka 26 cm, mírnû
po‰kozeno,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1560 EUR)
odhad 45 000 aÏ 55 000 CZK

95

96 
Kachniãka
(A small duck)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, porcelán, glazováno, malováno, znaãeno,
ãíslo modelu 380, modelér Joao da Silva, v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
97 
Dívka se srnkou
(A female with a roe)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 30.-40. léta
20. století, styl art deco, porcelán, glazováno,
malováno, znaãeno, signatura modeléra neãitelná,
ãíslo modelu 1608, v˘‰ka 31 cm,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (420 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

91

91 
Fajánsov˘ talíﬁ s malbou muÏe hrajího
na flétnu a stromu s ptáky
(A faience plate with the painting
of a man playing flute and a tree with birds)
pravdûpodobnû Morava, 1. tﬁetina 20. století,
zhotoveno ve stylu habánské fajánse,
prÛmûr 23 cm, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK
92 
Váza plasticky zdobená máky
(A vase with the plastic decoration of poppies)
âechy, Duchcov (Royal Dux),
pﬁelom 19. a 20. století, secesní styl, jemná
kamenina, glazováno, malováno ãernû a zlatû,
znaãeno rÛÏovou plastickou znaãkou s iniciálou
„E“ (Eichler), v˘‰ka 44 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
93 
Dívka sedící na skále
(A girl sittig on a rock)
âechy, Teplice, Amphora, pﬁelom 19.
a 20. století, jemná kamenina, malováno
svûtlou malbou, v˘‰ka 42 cm,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

97

92

93
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98 
Jezevãík
(A dachshund)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 30.-40. léta
20. století, porcelán, glazováno, malováno,
znaãeno, délka 17 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
99 
Arab na velbloudu
(An Arab on a camel)
âechy, Duchcov (Royal Dux), 1. ãtvrtina 20. století,
jemná kamenina, glazováno, malováno, velmi znám˘
model ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, znaãeno rÛÏov˘m
troúhelníkem s písmenem „E“, v˘‰ka 48 cm, dobr˘ stav,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

99

100 
Keramick˘ kvûtináã s dekorem kvûtin
(A ceramic flower pot with a decoration of flowers)
Francie, 1. tﬁetina 20. století, secesní styl, plasticky
zdobeno, glazováno, malováno, v˘‰ka 25 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

100

101 
LeÏící králík
(A laying bunny)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20.
století, porcelán, glazováno, malováno, znaãeno,
ãíslo modelu K673, délka 14 cm,
vyvolávací cena: 4800 CZK (192 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

101 79 96
102 
Váziãka s malbou pﬁímoﬁské krajiny
(A small vase with the painting
of a landscape by a sea)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, v˘‰ka 9 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK
103 
Porcelánov˘ stojánek na doutníky
(A porcelain small stand for cigars)
âechy, 2. polovina 19.století, porcelán,
glazováno, malováno, zlaceno, v˘‰ka 13 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1400 aÏ 1800 CZK

104 
Keramick˘ kvûtináã
na noze
(A ceramic flower
pot on a leg)
Francie, pravdûpodobnû
Massier, konec 19.
století, pseudorenesanãní
styl, bohatû plasticky
zdobená noha se lvími
hlavami a tlapami,
glazováno fialovou,
zelenou a bílou glazurou,
celková v˘‰ka 89 cm,
vyvolávací cena:
14 000 CZK (560 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

111 
Japonská váziãka s ãarodûjem a krajinou
(Japanese vase with a wizard and a landscape)
Japonsko, styl satsuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina zdobená pastózními emaily
a zlacením, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2000 CZK

104

105 
So‰ka slona na misce
(A statue of an elephant on a tray)
âechy, Duchcov (Royal Dux), 20.-30. léta
20. století, styl art deco, jemná kamenina,
glazováno, malováno, délka 27 cm, v˘‰ka 23 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
106 
Miska s krabem
(A bowl with a crab)
Dánsko, Královská KodaÀ, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, plasticky zdobeno, malováno
pod glazurou, uprostﬁed misky malovaná ryba,
znaãeno, monogram návrháﬁe, prÛmûr 21 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK (200 EUR)
odhad: 6000 aÏ 8000 CZK
107 
Secesní váza zdobená ovocem
(An Art Nouveau vase decorated with fruits)
âechy, Duchcov (Royal Dux), pﬁelom 19.
a 20. století, jemná kamenina, glazováno, malováno
bronzov˘mi barvami, znaãeno znaãkou s rÛÏov˘m
trojúhelníkem s písmenem „E“, v˘‰ka 45 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 16 000 CZK

111

110

112 
Japonská so‰ka muÏe s holí
(A Japanese small statue
of a man with a stick)
Japonsko, styl satsuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina zdobená pastózními emaily
a zlacením, jedná se pravdûpodobnû o stylizovanou
postavu Evropana, v˘‰ka 18 cm,
vyvolávací cena: 2700 CZK (108 EUR)
odhad: 3600 aÏ 4200 CZK
113 
Souprava ‰esti mal˘ch a jedné velké misky
zdoben˘ch rÛÏemi
(A set of six small and one big bowls
decorated with roses)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 1. ãtvrtina 20. století,
porcelán, glazováno, plasticky zdobeno, prolamované
okraje, zlaceno, ti‰tûn˘ dekor rÛÏí, prÛmûr velké
misky 21,5 cm, mal˘ch misek 15,5 cm,
vyvolávací cena: 2300 CZK (92 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3200 CZK

108 
Japonská váza s gej‰ou a ãarodûji
(Japanese vase with a geisha and wizards)
Japonsko, styl satsuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina zdobená pastózními emaily
a zlacením, v˘‰ka 33 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK
109 
Japonská váza s ãarodûji v zahradû a kvûty
(Japanese vase with wizards
in a garden and flowers)
Japonsko, styl satsuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina zdobená pastózními emaily
a zlacením, v˘‰ka 32 cm,
vyvolávací cena: 1700 CZK (68 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

113

108
102

110 
Japonská váziãka s gej‰ou a ãarodûji
(Japanese vase with a geisha and wizards)
Japonsko, styl satsuma, 20.-30. léta 20. století,
jemná kamenina zdobená pastózními emaily
a zlacením, v˘‰ka 26 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1900 aÏ 2200 CZK

109

114 
Souprava na snídani – talíﬁek, konviãka,
cukﬁenka a ‰álek s pod‰álkem
(A set for breakfast – plate, jug, sugar bowl
and cup with soucer)
âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), 20. léta 20. století,
porcelán, glazováno, malováno, zdobeno ti‰tûn˘mi
medailony s hlavami dívek, v˘‰ka ‰álku 7,5 cm,
celkem 4 kusy,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

11

115 
Porcelánová miska na noze malovaná modr˘m
kvûtinov˘m dekorem
(A porcelain bowl on a leg painted
with a blue flower decoration)
Nûmecko, Sasko, Mí‰eÀ (Meissen), 2. mí‰eÀská porcelánka
vyrábûjící stolní „cibulov˘“ porcelán, 2. polovina 19.
století, malováno pod glazurou, populární dekor, plasticky
zdobeno, prolamované okraje, znaãeno, v˘‰ka 19 cm,
vyvolávací cena: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 6000 aÏ 7500 CZK

120 
Dva ‰álky s pod‰álky zdoben˘mi medailony
s antick˘mi v˘jevy
(Two cups and soucers decorated
with medallions with antique scenes)
âechy, Dubí u Teplic (Eichwald), pﬁelom 19. a 20.
století, vídeÀsk˘ styl, porcelán, glazováno, zlaceno,
zdobeno podglazurní modﬁí a potiskem, v˘‰ka obou
7,5 cm,
vyvolávací cena: 1300 CZK (52 EUR)
odhad: 1600 aÏ 1900 CZK

127 
Váza s víãkem zdobená modr˘mi kvûtinami
(A vase with cover decorated with blue flowers)
Holandsko, Maastricht, kolem poloviny 20. století,
delfská fajáns, drÏadlo víãka v podobû lva,
podglazurní tisk s kvûtinov˘m dekorem,
v˘‰ka 45 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

120

115

116 
Mistiãka zdobená kvûtinami a zlacením
(A small bowl decorated with flowers and a gold)
Nûmecko, Bavorsko, Rosenthal, 20.-30. léta 20. století,
porcelán, glazováno, zdobeno ti‰tûn˘m dekorem kvûtin
a leptan˘mi zlacen˘mi okraji, dole oznaãen název
modelu „Chippendale“, prÛmûr 14,5 cm,
vyvolávací cena: 450 CZK (18 EUR)
odhad: 650 aÏ 800 CZK
117 
Porcelánová miska s víãkem zdoben˘m
medailonem s muÏem a dámou v pﬁírodû
(A porcelain bowl with a cover decorated
with a medallion with a man and a lady in nature)
âechy, Karlovy Vary, poãátek 20. století, vídeÀsk˘
styl, glazováno, zdobeno malbou a potiskem,
prÛmûr 12,5 cm,
vyvolávací cena: 950 CZK (38 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK
118 
Váziãka s víãkem zdobená rokokov˘mi postavami
(A small vase with a cover decorated
with rococo figures)
âechy, Stará Role, Victoria, 20.-30. léta 20. století,
vídeÀsk˘ styl, porcelán, glazováno, zlaceno,
zdobeno potisky, v˘‰ka 23 cm, mírnû restaurováno,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

122 
Porcelánov˘ korbel s víãkem
(A porcelain holb with a cover)
Itálie, Ginori, 2. polovina 19. století, styl Capodimonte,
plasticky zdobeno antick˘mi v˘jevy, malováno,
znaãeno písmenem N s korunkou, v˘‰ka 16,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
Odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
123 
Váza s japonskou krajinou a Ïensk˘mi postavami
(A vase with a Japanese landscape and female figures)
âechy, Stará Role, Victoria, porcelán, glazováno,
zdobeno domalovan˘m potiskem ve stylu
japonsk˘ch Noritake, v˘‰ka 38,5 cm
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2400 aÏ 3000 CZK
124 
Keramick˘ ko‰ík s andûlem
(A ceramic basket with an angel)
âechy, pravdûpodobnû Dubí u Teplic, B. Bloch,
poãátek 20. století, vyrobeno v duchcovském stylu,
jemná kamenina, glazováno, plasticky zdobeno
dekorem vinné révy, malováno, délka 28 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3400 aÏ 4200 CZK

124

118
119 
Porcelánová miska s víãkem zdoben˘m
medailonem s muÏem hrajícím na kytaru a dámou
(A porcelain bowl with a cover decorated with
a medallion with a man playing guitar
and a lady)
âechy, Karlovy Vary, 20.-30. léta století, vídeÀsk˘ styl,
glazováno, zlaceno, zdobeno potisky, prÛmûr 12 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 700 aÏ 900 CZK

114

121 
Párové vázy ve vídeÀském stylu
(A pair of vases in Vienna style)
âechy, pravdûpodobnû Wahliss, Trnovany u Teplic,
2. polovina 19. století, porcelán, glazováno, malováno,
zlaceno, kaÏdá váza zdobena dvûma medailony s v˘jevy
v duchu klasicismu, znaãeno znaãkou Vídnû, vázy
sloÏené ze tﬁí ãástí – podstavce, centrální ãásti
a poklopu, v˘‰ka obou 37 cm,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 33 000 CZK

117 119

125 
Velká ãínská váza s bojovníky
(A big Chinese vase with fighters)
âína, pﬁelom 19. a 20. století, porcelán, jemná
kamenina, plasticky zdobeno, glazováno, krakelováno,
malováno pastózními emaily, s motivy v˘jevÛ z bitev,
znaãeno tlaãenou znaãkou, v˘‰ka 44 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
126 
Váza s obrázky ze Ïivota âíÀanÛ
(A vase with pictures from the life
of Chinese people)
âína, pﬁelom 19. a 20. století, styl kantonsk˘ch
medailonÛ, porcelán, plasticky zdobeno, glazováno,
malováno, zlaceno, v˘‰ka 36 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

127

128 
Porcelánov˘ ko‰íãek s malbou kvûtin
(A porcelain small basket with the painting
of flowers)
âechy, Telã, 20.-30. léta 20. století, porcelán,
glazováno, malováno v art decovém stylu,
v˘‰ka 11,5 cm,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad:. 1000 aÏ 1200 CZK

128

129 
Fialov˘ ‰álek s pod‰álkem s malbou kvûtin
(A purple cup and soucer with the painting
of flowers)
Francie, PaﬁíÏ, 20.-30. léta 20. století, vyrobeno
ve stylu Sévres, porcelán, glazováno, malováno,
v˘‰ka 7 cm,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

125

126

130 
·álek s pod‰álkem s malbou muÏe a dámy
(A cup and soucer with the painting
of a man and a lady)
Nûmecko, Sasko, Potchapell u DráÏìan, Thiem,
2. polovina 19. století zdobeno v dráÏìanském stylu,
porcelán, glazováno, malováno miniaturami
s galantními v˘jevy a kvûtinami, v˘‰ka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

12

IV. ŠPERKY, HODINY, HODINKY
(JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES)
131 
Zlaté dámské náramkové hodinky
zdobené emaily
(A gold lady wrist watch decorated with enamels)
·v˘carsko, 20.-30. léta 20. století,
obdelníkov˘ tvar, zdobeno rytím,
bledûmodr˘mi a ãern˘mi emaily,
ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi,
v korunce natahování osazen safír,
látkov˘ náramek, Au 585/1000,
celková hmotnost 7,90 g,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

134 
Prsten z bílého zlata s jedním velk˘m
a ãtyﬁmi mal˘mi diamanty
(A ring from a white gold with one big
and four small diamonds)
USA, kolem poloviny 20. století,
styl art deco, velk˘ centrální diamant
asi 0,45 ct brou‰en˘ briliantov˘m v˘brusem,
ãtyﬁi drobné diamanty dohromady 0,05 ct,
celkem 0,5 ct, bílé Au 550/1000,
celková hmotnost 2,55 g,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 32 000 CZK

138 
Mosazné hodiny na ãtyﬁech sloupcích
(A brass clock on four small columns)
Rakousko-Uhersko,
pﬁelom 19. a 20. století,
plasticky zdobeno ornamenty
v duchu vídeÀské secese,
v˘‰ka 39 cm,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

134 157 143

131
132 
BroÏ ve tvaru ruky
(A brooch in the shape of a hand)
západní Evropa, 2. polovina 19. století, slonovina
kombinovaná se zlatem, ruka ve vulgárním gestu,
zdobená prst˘nkem s tyrkysem, ovûsky ve formû
my‰i a rohu, celková hmotnost 5,54 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

132

135 
Mosazné krbové hodiny
se stojící Ïenou a zrcátkem
(A brass mantel clock with
a standing lady and a mirror)
Francie, 1. tﬁetina 19. století,
empirov˘ styl, plasticky zdobeno
klasicistními ornamenty a globusem,
nad hodinami destiãka s nápisy jmen
slavn˘ch fyzikÛ: „Newton, Copernik,
Harvey“, v˘‰ka 48 cm,
vyvolávací cena: 39 000 CZK (1560 EUR)
odhad: 48 000 aÏ 58 000 CZK
136 
Stﬁíbrná krabiãka s mu‰lovou kamejí
(A silver box with a shell cameo)
Rusko, 20. století, krabiãka bohatû
zdobená pﬁihrádkov˘mi barevn˘mi emaily,
osazená kamejí s vyobrazením Ïeny
na antickém voze, znaãeno znaãkou
v˘robce „Chlebnikov“ a ryzostí 84
zolotnikov, Ag 875/1000, hmotnost,
61,05 g, délka 5 cm,
vyvolávací cena: 6800 CZK (272 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

133 
Oválná zlatá broÏ s kamejí
(An oval gold brooch with a cameo)
Itálie, 1. polovina 20. století, mu‰lová kamej
hnûdokrémové barvy s vyobrazením Ïenské hlavy
osazená ve zlatém rámeãku, broÏ a závûs,
Au 380/1000, celková hmotnost 4,95 g,
osvûdãení puncovního úﬁadu,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK

138
139 
Zlat˘ secesní náhrdelník s rubíny
(A gold Art Nouveau necklace with rubies)
âechy, Praha, punc z let 1872-1921,
osazeno rubíny a leukosafírem,
základní tvar trojúhelníku zdobeného
vegetativním dekorem, tﬁi ovûsky,
Au 585/1000, hmotnost 4,75 g,
vyvolávací cena: 9200 CZK (368 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
140 
Zlaté kapesní hodinky v etuji
(A gold pocket watch in a box)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století,
tﬁíplá‰Èové zlaté hodinky, vnûj‰í plá‰tû bohatû
zdobené rytinami s kvûtinov˘m dekorem,
‰v˘carsk˘ stroj, centrální ‰roubovací ‰aton,
prÛmûr 5 cm, Au 585/1000, celková hrubá
hmotnost 88,02 g, dobr˘ stav,
nutná drobná oprava,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

136

133

137 
Stﬁíbrné kapesní hodinky Omega
(A silver pocket watch Omega)
·v˘carsko, Omega,
1. tﬁetina 20. století,
dvouplá‰Èové stﬁíbrné hodinky,
bíl˘ ãíselník s arabsk˘mi ãíslicemi
a vteﬁinovkou, Ag 800/1000,
prÛmûr 5 cm, v˘born˘ stav,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

137

13

141 
Platinové dámské náramkové hodinky
zdobené diamanty
(A platin lady wrist watch
decorated with diamonds)
·v˘carsko, Vagd a W. Co,
20.-30. léta 20. století, ováln˘ ãíselník
ohraniãen˘ diamanty, arabské ãíslice,
15 kamenÛ, diamanty celkem 0,2 ct,
Pt 950/1000, celková hmotnost, 10,30 g,
funkãní stav,
vyvolávací cena: 16 500 CZK (660 EUR)
odhad: 19 000 aÏ 24 000 CZK
142 
Prsten ze Ïlutého zlata
s velk˘m modr˘m kamenem
(A ring from a yellow gold with
a big blue stone)
âeskoslovensko, 60.-80. léta 20. století,
pseudobarokní styl, plasticky zdobeno
vegetativním dekorem, osazeno
ováln˘m modr˘m korundem,
Au 585/1000, hrubá hmotnost 7,68 g,
vyvolávací cena: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
143 
Zlat˘ prsten se dvûma diamanty
(A gold ring with two diamonds)
âechy, 20.-30. léta 20. století, dva brilianty
celkem 0,39 ct, Ïluté zlato, kolem kamenÛ
bílé zlato, Au 585/1000, celková hmotnost 2,42 g,
vyvolávací cena: 16 000 CZK (640 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
144 
Závûs s diamantem a ãern˘m
opálem na ﬁetízku z bílého zlata
(A pendent with a diamond
and black opal on a chain from
a white gold)
závûs USA, ﬁetízek pravdûpodobnû âechy,
70.-90. léta 20. století, briliant 0,1 ct,
ãern˘ opál ve formû kapky, tenk˘,
podloÏen˘ onyxem,
Au 585/1000,
celková hmotnost 3,01 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

146 
Zlat˘ náramek z ãlánkÛ s diamanty
(A gold bracelet from links
with diamonds)
USA, 60.-80 léta 20. století,
diamantové routy, celkem asi 0,3 ct,
Au 410/1000 (10 kt),
celková hmotnost 6,50 g,
vyvolávací cena: 4800 CZK (192 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

146
147 
Zlat˘ pánsk˘ prsten s dvanácti
drobn˘mi diamanty
(A gold male ring with twelve
small diamonds)
USA, 60.-80. léta 20. století,
diamanty celkem asi 0,1 ct,
Au 410/1000 (10kt),
celková hmotnost 5,90 g,
vyvolávací cena: 5900 CZK (236 EUR)
odhad: 6500 aÏ 7900 CZK
148 
Zlatá broÏ ve tvaru vûtviãky
zdobená perlami
(A gold brooch in the shape
of a small branch decorated with pearls)
pravdûpodobnû Itálie,
60.-80. léta 20. století,
osazeny bílé a ãerné perly,
pﬁepuncováno ãesk˘m puncem,
Au 585/1000, celková hmotnost 15,05 g,
délka 5,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK

151 
BroÏ s kvûtinovou mozaikou
(A brooch with a flower mosaic)
Itálie, 2. polovina 19. století,
kamenná takzvaná „Florentská“
mozaika osazená ve zlatém rámeãku,
vzadu otevíratelná jako medailon,
úprava pro zavû‰ení, zdobeno
filigránem, rakousk˘ punc,
Au 585/1000, celková hmotnost 18,99 g,
délka 5,3 cm,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
152 
Prsten ze Ïlutého zlata s pûti diamanty
(A ring from a yellow gold
with five diamonds)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
kameny s briliantov˘m brusem,
fasované v ﬁadû, celkem asi 0,5 ct,
zpracováno do tvaru stuhy,
Au 585/1000, celková hmotnost 3,87 g,
vyvolávací cena: 22 000 CZK (880 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK

152
149 
Zlaté náu‰nice ve tvaru vûtviãek
zdoben˘ch perlami
(Gold earrings in the shape
of small branches with pearls)
Itálie, 60.-80. léta 20. století,
osazeny bílé a ãerné perly,
‰roubovací uzávûr,
puncováno ãesk˘m puncem,
Au 585/1000,
celková hmotnost 14,00 g,
vyvolávací cena: 8 000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

140
145 
Zlat˘ prsten s ãerven˘m kamenem
(A gold ring with a red stone)
USA, 60.-80. léta 20. století,
zdobeno „krétsk˘m“ vzorem,
osazeno korundem, Au 410/1000 (10 kt),
celková hmotnost 5,0 g,
puncováno ãesk˘m puncem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

150 
âlánkov˘ náramek zdoben˘ chryzoprasy
(A link bracelet decorated with chrysoprases)
západní Evropa, 20.-30. léta 20. století,
zdobeno proﬁezáváním a rytím,
chrysoprasy ãtvercového tvaru,
puncováno dovozov˘m puncem,
Au 585/1000,
hmotnost 17,01 g,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 13 500 aÏ 17 000 CZK

145

153 
âtvercová broÏ s devíti safíry
a diamanty
(A square brooch with nine
saphires and diamonds)
Rakousko-Uhersko,
poãátek 20. století,
9 safírÛ o hmotnosti celkem asi 2,2 ct,
dláÏdûno drobn˘mi diamanty
o celkové hmotnosti asi 0,9 ct,
Au 585/1000,
celková hmotnost 8,14 g,
vyvolávací cena: 56 000 CZK (2240 EUR)
odhad: 60 000 aÏ 75 000 CZK
154 
Prsten z bílého zlata s rubínem
a diamanty
(A ring from a white gold with a ruby
and diamonds)
západní Evropa, 70.-90. léta
20. století, centrální rubín
o hmotnosti 1,61 ct, drobné diamanty
osazené v ﬁadách o celkové hmotnosti 0,12 ct,
Au 750/1000, hmotnost 10,47 g,
gemologick˘ posudek,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK
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155 
Zlaté náu‰nice se dvûma velk˘mi
a dvûma mal˘mi diamanty
(A gold earrings with two big
and two small diamonds)
âechy, 20.-30. léta 20. století,
typ náu‰nic „snûhulák“,
ãtyﬁi diamanty, 2 x 0,25 ct ,
2 x 0,05 ct, jeden mal˘ kámen
mírnû po‰kozen, Au 585/1000,
celková hmotnost 2,46 g,
vyvolávací cena: 32 000 CZK (1280 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK
156 
Prsten ze Ïlutého zlata s rubínem
(A ring from a yellow gold
with a ruby)
Rusko, kolem poloviny 20. století,
atypicky brou‰en˘ rubín
do tvaru homole asi 0,2 ct,
Au 585/1000,
hmotnost 1,88 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3100 aÏ 3700 CZK
157 
Pánsk˘ zlat˘ prsten se tﬁemi diamanty
(A male gold ring with three diamonds)
stﬁední Evropa,
1. polovina 20. století,
masivní prsten,
diamanty celkem 0,1 ct,
Au 585/1000,
celková hmotnost 8,16 g,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
158 
Zlaté náu‰nice se dvûma zirkony
(A gold earrings with two zircons)
stﬁední Evropa,
1. polovina 20. století,
v kaÏdé náu‰nici osazen
velk˘ kámen imitující diamant,
Au 585/1000, celková hmotnost 3,26,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 6600 aÏ 8200 CZK

158
159 
Zlatá broÏ se tﬁemi pﬁírodními rubíny
(A gold brooch with three natural rubies)
západní Evropa,
1. tﬁetina 20. století,
zdobeno tﬁemi velk˘mi rubíny
o celkové hmotnosti 1,5 ct
a tﬁemi perliãkami,
Ïluté Au 585/1000,
celková hmotnost 5,06 g,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 23 000 CZK

160 
Stﬁíbrná broÏ se dvûma karneoly
(A silver brooch with two carneols)
âeskoslovensko,
20.-30. léta 20. století,
autorsk˘ art decov˘ design,
Ag 900/1000,
celková hmotnost 12,0 g,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1600 CZK

165 
Zlat˘ ãlánkov˘ náramek
(A gold link bracelet)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
Ïluté duté zlato, ãlánky tvarovány do hran a plo‰ek,
Au 585/1000, hmotnost 23,46 g délka 18,2 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

165
160
161 
Zlaté náu‰nice s modr˘mi lístky
a perliãkou
(A gold earrings with blue leaves
and pearls)
Rakousko-Uhersko,
2. polovina 19. století,
duté zlato v biedermeierovském stylu,
zdobeno modr˘m emailem,
na obou náu‰nicích zavû‰ená perliãka,
Au 585/1000, celková hmotnost 2,2 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

166 
Stﬁíbrná broÏ s granáty a perliãkami
(A silver brooch with garnets and pearls)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanãní styl, zhotoveno
ve tvaru dvou kvûtÛ, Ag 800/1000,
hmotnost 7,70 g, restaurováno,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

166
161
162 
Velká broÏ s mu‰lovou kamejí
(A big brooch with a shell cameo)
Itálie, pﬁelom 19. a 20. století,
hnûdo bílá mu‰lová kamej
s vyobrazením tanãících dívek
ve zlatém rámeãku, puncováno pﬁedváleãnou
ãeskoslovenskou znaãkou,
Au 585/1000,
celková hmotnost 14,04 g,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
163 
Oválná granátová broÏ se tﬁemi ovûsky
(An oval garnet brooch with three pendants)
âechy, 2. polovina 19. století,
tombak dláÏdûn˘ ãesk˘mi granáty,
ovûsky ve tvaru vinn˘ch hroznÛ,
úprava pro zavû‰ení na krk,
hmotnost 11,10 g, celková délka 7 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
164 
Stﬁíbrná broÏ ve tvaru kvûtu
s devíti ãerven˘mi korály
(A silver brooch in the shape
of a bloom with nine red corals)
Itálie, 1. tﬁetina 20. století, Ag 900/1000,
celková hmotnost 8,2 g, prÛmûr broÏe 3 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

167 
Prsten s centrálním briliantem
a mal˘mi diamanty kolem
(A ring with a central briliant
and small diamonds around)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
centrální diamant o hmotnosti asi 0,5 ct, drobné
diamanty asi 0,1 ct, bílé Au 585/1000, hmotnost 2,58 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

167

164
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V. DOBROČINNÁ AUKCE
(CHARITY AUCTION)
168 
Zlat˘ prsten se ‰esti granáty a diamantem
ve tvaru kvûtu
(A ring with six garnets and a diamond
in the shape of bloom)
âechy, 1. tﬁetina 20. století, ãeské granáty obklopující
diamant o hmotnosti 0,3 ct, osazeno ve Ïlutém zlatû,
zdobeno rytím, Au 585/1000, celková hmotnost 5,06 ct
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

Následující poloÏky ãíslo 172-176 jsou draÏeny
ve prospûch „Stﬁediska rané péãe SPRP Praha“,
Trojická 2, 128 00 Praha 2. Stﬁedisko poskytuje
terénní sluÏby, tedy podporu a pomoc rodinám,
ve kter˘ch vyrÛstá dítû raného vûku se zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením. Cílem je umoÏnit
rodinû vychovávat dítû v jeho pﬁirozeném prostﬁedí
a Ïít bûÏn˘ Ïivot. SluÏby jsou poskytovány v souladu
se standardy MPSV.

175 
Stﬁíbrná tabatûrka s modr˘m emailem
(A silver cigarette case with a blue enamel)
âechy, poãátek 20. století, zdobeno abstraktním
dekorem z modrého emailu, Ag 800/1000,
hmotnost 149,6 g,
vyvolávací cena: 1000 CZK (45 EUR)
odhad: 1600 aÏ 2000 CZK

169 
Stﬁíbrná broÏ se dvûma miniaturami andílkÛ
(A silver brooch with two miniatures of angels)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století,
pseudorenesanãní styl, bohatû zdobeno ﬁíãními
perliãkami, dvû miniatury malované emaily,
Ag 800/100, hmotnost 11,22 g, délka 5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

172 
Stﬁíbrn˘ prsten s mléãn˘m jantarem
(A silver ring with a milky amber)
Rusko, kaliningradská oblast, 2. polovina 20. století,
Ag 925/1000, celková hmotnost 3,80 g,
vyvolávací cena: 400 CZK (16 EUR)
odhad: 700 aÏ 850 CZK

176 
Stﬁíbrn˘ flakon na voÀavky s ãerven˘m uzávûrem
(A silver flacon for parfumes with a red cover)
âechy, 20.-30. léta 20. století, styl art deco,
plasticky zdobeno, rytiny s vegetativními motivy,
uzávûr z ãerveného plastu, Ag 900/1000,
hmotnost 20,8 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

173 
Stﬁíbrn˘ prsten s hnûd˘m jantarem
(A silver ring with a brown amber)
Rusko, kaliningradská oblast, 2. polovina
20. století, Ag 925/1000, celková hmotnost 1,62 g,
vyvolávací cena: 350 CZK (14 EUR)
odhad: 550 aÏ 700 CZK

169
170 
Zlatá broÏ se tﬁemi diamanty zdobená rytím
(A gold brooch with three diamonds
decorated with engraving)
Rakousko-Uhersko, konec 19. století,
tﬁi diamantové routy o hmotnosti celkem asi 0,2 ct,
Ïluté zlato zdobené rytím, filigránem a granulací,
Au 585/1000, hmotnost 6,5 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

170
171 
Prsten ze Ïlutého a bílého zlata s diamantem
(A ring from a yellow and a white gold
with a diamond)
âeskoslovensko, 20.-30. léta 20. století,
styl art deco, diamant o hmotnosti 0,15 ct,
Au 585/1000, celková hmotnost 4,20 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

171

176
173 142 172
174 
Stﬁíbrná tabatûrka s plastickou
v˘zdobou a nápisem
(A silver cigarette case
with a plastic decoration and a notice)
âechy, poãátek 20. století,
plasticky zdobeno kvûtinov˘m rámeãkem,
ryt˘ nápis „V upomínku
na st˘ zápas 3. 9. 1911 A.C. Sparta“,
puncováno nûmeck˘m puncem,
Ag 800/1000, hmotnost 58,6 g,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK

PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
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DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION)
VI. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA
(PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)
177 
Rada, Vlastimil (1895-1962)
Dûti bruslící na rybníku
(Children skating on a pond)
barevná litografie, 34x49 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo dole poﬁadí
z desky 421, autor studoval na grafické ‰kole
profesora ·vabinského, potom na AVU v Praze
u profesora Preislera a ·tursy,
autor byl vynikající ilustrátor, grafik
a malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

180 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Hlava T. G. Masaryka
(A head of the president T. G. Masaryk)
litografie, 26x18 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Jeneweina, potom na AVU
u prof. Pirnera, malíﬁ grafik a ilustrátor,
pÛsobil jako karikaturista
pod pﬁezdívkou Dr. Desiderius,
znám˘ autor, pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 1490 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

182 
Lada, Josef (1887-1957) – okruh
Zimní krajina s dûtmi
(A winter landscape with children)
perokresba, 11x7 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole
iniciálami, datováno 1946, Lada 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: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2000 aÏ 3000 CZK

177
178 
Janeãek, Ota (1919Pták krmící dvû ptáãata v hnízdû
(A bird feeding two small birds in a nest)
barevná litografie, 18x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
vlevo datováno 1954, autor studoval na âVUT
a UMPRUM v Praze u profesorÛ BlaÏíãka a Boudy,
v˘znamn˘ malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

180
181 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Soubor dvaceti dívãích aktÛ
(A set of twenty nude females)
svûtlotisky, 45x35 cm,
1000 ãíslovan˘ch v˘tiskÛ,
ãíslo souboru 835, název:
„Mládí – variace na thema dívky“,
vydalo Adventinum v Praze v roce 1930,
autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Jeneweina, potom na AVU
u prof. Pirnera, malíﬁ grafik a ilustrátor,
pÛsobil jako karikaturista
pod pﬁezdívkou Dr. Desiderius,
znám˘ autor, pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 600 CZK (24 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

182
183 
Röhling, Vladislav (1878Pohled na PraÏsk˘ hrad
(A view of the Prague Castle)
barevn˘ lept na papíﬁe, 21x24 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
znaãeno vlevo dole na desce, Ïák praÏské akademie
u profesora F. Îení‰ka, vynikající malíﬁ a grafik,
s oblibou vytváﬁel barevné lepty staré Prahy,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2200 aÏ 2800 CZK

178
179 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Lidé a muÏ v klobouku u plotu
(People and a man with a hat by a fence)
lept na papíﬁe, 24x18 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, vlevo dole poﬁadí z desky 4/8,
autor studoval na filosofické fakultû Karlovy
university v Praze, inspiroval se malbou J. ·ímy
a B. Kubi‰ty, vytváﬁel reklamní kresby, rád
zobrazoval poãátky moderní techniky,
mezinárodnû uznávan˘ ilustrátor, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

183

179

184 
Fiala, Václav (1896-1980)
Tulipány ve váze
(Tulips in a vase)
barevná litografie, 45x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, vlevo poﬁadí z desky 113/220,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

17

185 
S˘kora, Gustav (1889LeÏící dáma s kníÏkou
(A laying female with a book)
kresba tuÏkou, 13x28 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, Ïák praÏské AVU
u profesora Hynaise, cestoval po JiÏní Americe,
maloval indiánské kmeny,
malíﬁ figuralista, autor znám˘ v Americe,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

188 
Kulhánek, Oldﬁich (1940Velká jednorublová bankovka
(A big one rubl note)
barevná litografie, 24x58 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
vlevo znaãeno poﬁadí z desky 92/150,
inspirováno Orwellovou knihou
„Farma zvíﬁat“, datováno 1993,
autor studoval na V·UP v Praze
u profesora Svolinského,
za svoje karikatury v roce 1971 zatãen,
od 80. let vytváﬁí vynikající litografie,
v letech 1992-93 navrhl
ãeské bankovky,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

190 
Janeãek, Ota (1919Ptáãek
(A small bird)
perokresba, 11x6,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno dole uprostﬁed,
autor studoval na âVUT a UMPRUM
v Praze u profesorÛ BlaÏíãka a Boudy,
v˘znamn˘ malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

185
186 
Dûdina, Jan (1870Dámy v ‰atech
(Ladies in dresses)
kresba tuÏkou, 11x7 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, popis:
„PaﬁíÏ“, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Îení‰ka
a na AVU u profesora Pirnera,
Ïil patnáct let v PaﬁíÏi, pracoval s Muchou
pro místní ãasopisy, provedl nûkteré malby
v divadle „Comédie Francaise“,
vyvolávací cena: 2800 CZK (112 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
187 
Mergbová-Oberthorová, Z.
Hru‰ky a jablka na ubrusu
(Pears and apples on a tablecloth)
barevná litografie, 14x63 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1972,
vlevo poﬁadí z desky 34/90,
vyvolávací cena: 800 CZK (32 EUR)
odhad: 1200 aÏ 1500 CZK

188
190

186

191 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Taneãnice
(Female dancers)
litografie, 32x37 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, pod paspartou
název „Rytmika“, 36. v˘tisk z 50,
autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Jeneweina, potom na AVU
u prof. Pirnera, malíﬁ, grafik a ilustrátor,
pÛsobil jako karikaturista
pod pﬁezdívkou Dr. Desiderius,
znám˘ autor, pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

189 
Anonym
Mapa ãeského království
(A map of the Bohemian Kingdom)
mûdirytina, 52x58 cm,
rámováno pod sklem, znaãeno
vpravo dole: „Joh. Walch in Augsburg,
Karte von dem Koenigreich Boeheim“,
datováno 1798,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

191

189
184

192 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Únos panny
(A kidnapping of a virgin)
kresba tuÏkou, 29x34 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
vzadu pozÛstalostní razítko autora,
nahoﬁe datováno 1916, Boettinger
studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Jeneweina, potom na AVU
u prof. Pirnera, malíﬁ, grafik a ilustrátor,
pÛsobil jako karikaturista
pod pﬁezdívkou Dr. Desiderius,
znám˘ autor, pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3300 CZK

18

193 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Stojící nahá dívka zezadu
(A standing nude female
from the back side)
kresba tuÏkou, 58x23 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
kresba z pozÛstalosti autora,
Boettinger studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Jeneweina,
potom na AVU u prof. Pirnera,
malíﬁ, grafik a ilustrátor, pÛsobil
jako karikaturista pod pﬁezdívkou
Dr. Desiderius, znám˘ autor,
pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3700 CZK

196 
Anonym
Kvûtina s oznaãením Lilium
(The flower with the sign Lilium)
mûdirytina, 22x38 cm,
rámováno pod sklem,
paspartováno, popis vlevo nahoﬁe,
zobrazení lilie, pﬁelom 17. a 18. století,
list z herbáﬁe, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1100 aÏ 1400 CZK
197 
Chramosta, Cyril (1908Masopustní prÛvod
(A folk holiday with masks)
barevná litografie, 29x47 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, poﬁadí z desky
17/150 vlevo dole, vzadu ‰títek z popisem:
„Jihoãesk˘ masopust“, autor studoval
malíﬁství u profesora O. BlaÏíãka,
rád zobrazoval rodnou krajinu JiÏních âech,
znám˘ grafik a malíﬁ,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

197

193
194 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Fotografie autora s jeho podpisem
(A photography of the author
with his signature)
list z ãasopisu Svûtozor,
pod ním vlastnoruãní podpis autora,
celkem 33x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, Boettinger studoval
na UMPRUM v Praze u profesora Jeneweina,
potom na AVU u prof. Pirnera,
malíﬁ, grafik a ilustrátor,
pÛsobil jako karikaturista
pod pﬁezdívkou Dr. Desiderius,
znám˘ autor, pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 500 CZK (20 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK
195 
BroÏ (Bro‰), Karel (1834-1901)
Portrét dívky v kabátû
(A portrait of a girl in a coat)
pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
datováno 1886, autor absolvoval malíﬁskou
akademii v Praze, jeho díla zobrazovaly
ãasopisy Svûtozor a Zlatá Praha,
Ïil dlouho v Rusku,
zemﬁel v Petrohradû,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

198 
Mayer (Meyer), Josef (1895Star˘ ﬁetûzov˘ most
pﬁes Vltavu do Revoluãní ulice
(The old chain bridge across the river Vltava
to the Revoluãní street in Prague)
barevná litografie, 26x32,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálou,
autor vynikal jako grafik,
vytváﬁel litografie staré Prahy,
vyvolávací cena: 700 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

199 
Miller, Ervín (Erwin) (1893Tﬁi ãarodûjnice
(Three witches)
dﬁevoryt na papíﬁe, 15,5x18 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1924,
popis vlevo dole, autor – malíﬁ a grafik
byl sudetsk˘ Nûmec narozen˘ v Liberci,
odsunut˘ v roce 1947,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
200 
Obrovsk˘, Jakub (1882-1949)
Nahé dítû leÏící na poli
(A nude child laying on a field)
litografie, 28x22 cm,
rámováno pod sklem,
podpis dole uprostﬁed na desce,
datováno 1939, autor studoval
na AVU v Praze u profesorÛ Pirnera
a Suchardy, byl v˘znamn˘m malíﬁem
figuralistou, grafikem a sochaﬁem,
vyvolávací cena: 1000 CZK (40 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK
201 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Okna
(Windows)
lept na papíﬁe, 18x25 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
vlevo dole poﬁadí z desky 2/12,
autor studoval na filosofické fakultû
Karlovy university v Praze,
inspiroval se malbou J. ·ímy a B. Kubi‰ty,
vytváﬁel reklamní kresby, rád zobrazoval
poãátky moderní techniky,
mezinárodnû uznávan˘ ilustrátor, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

201
202 
Lhoták, Kamil (1912-1990)
Lidé v hudebním salonu
(People in a music room)
perokresba na papíﬁe, 25x17,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na filosofické fakultû Karlovy university
v Praze, inspiroval se malbou J. ·ímy
a B. Kubi‰ty, vytváﬁel reklamní kresby,
rád zobrazoval poãátky moderní techniky,
mezinárodnû uznávan˘ ilustrátor,
sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK

195

203 
Akropole v Athénách
(Akropole in Athens)
olejotisk (anaplast), 68x94 cm, rámováno
v blind rámu, Nûmecko pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK
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204 
Mûsto Athény
(The town Athens)
olejotisk (anaplast), 68x94 cm,
rámováno v blind rámu,
Nûmecko pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 3900 CZK
205 
âapek, Josef (1887-1945)
Loì a maják
(A ship and a lighthouse)
linoﬁez na papíﬁe, 20x14 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno dole, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole v Praze
a v PaﬁíÏi, znám˘ moderní malíﬁ,
grafik a ilustrátor, bratr spisovatele
Karla âapka,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

207 
Anonym
Star˘ Zákon
(The Old Testament)
monumentální kniha o rozmûrech,
46x36 cm, tak zvaná Zlatá Bible,
vydalo nakladatelství Sv. Václavské záloÏny
v Praze, ilustrováno od nejslavnûj‰ích
mistrÛ v‰ech umûleck˘ch dob,
ãernobílé litografie, âechy,
pﬁelom 19. a 20. století,
mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

207
208 
Westerhout, Van, Arnold, návrh Cesius, C.
Kyklop s flétnou
(Cyclop with a flute)
mûdirytina, 35,5x26 cm,
rámováno pod sklem,
paspartováno, klasicistní mûdirytina
z konce 18. století podle
renesanãního návrhu,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 5600 aÏ 7000 CZK

210 
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942)
Trosky mûsta Reme‰e
(Ruins of the city Reims)
lept na papíﬁe, 30x28cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
znaãeno vlevo dole na desce, vytvoﬁeno
kolem roku 1918, 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: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

211 
KonÛpek, Jan (1883-1950)
Taneãnice
(A female dancer)
kresba ãern˘m akvarelem,
52x36 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
autor studoval na AVU v Praze
u profesorÛ Bukovace a Pirnera,
spoluzakladatel Artûlu,
pﬁítel architekta P. Janáka,
pozdûji profesorem UMPRUM
v Praze, v˘znamn˘ moderní malíﬁ,
grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 7900 CZK (316 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

205
206 
âapek, Josef (1887-1945)
Dívka s kvûtinami
(A female with flowers)
linoﬁez na papíﬁe, 20x12 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: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

209 
Janeãek, Ota (1919PÛlpostava stojící nahé dívky
(A half figure of a standing nude female)
ãerven˘ linoﬁez, 7,5x6,5 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno dole, autor studoval na âVUT
a UMPRUM v Praze u profesorÛ BlaÏíãka
a Boudy, v˘znamn˘ malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

211
212 
Macková, Anna (1887Dominikánsk˘ klá‰ter
na Korãule v Chorvatsku
(The Dominicanes monastery
on Korcula in Croatia)
barevn˘ dﬁevoryt, 21x26 cm,
rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
popis vlevo dole, autorka byla
pﬁítelkyní malíﬁe Josefa Váchala,
pracovala podobnou technikou jako on,
tématicky se v‰ak odli‰uje,
vyvolávací cena: 1900 CZK (76 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

209
206

28

213 
Rada, Vlastimil (1895-1962)
Dva muÏi a kÛÀ táhnoucí sanû
(Two men and a horse pulling a sleight)
barevná litografie, 38x49 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
vlevo poﬁadí z desky 454/500,
autor studoval na praÏské akademii
u profesorÛ ·vabinského,
Preislera a ·tursy, studijní pobyt v PaﬁíÏi,
zpoãátku maloval krajiny a oblíbenou
technikou byly akvarely,
pozdûji se rozvinul jeho talent
karikaturisty a ilustrátora,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

217 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící nahá dívka
se zdviÏen˘ma rukama
(A standing nude female
with hands up)
ãernobílá fotografie z originální desky,
28x23 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou,
autor byl fotograf a malíﬁ,
uãil se v ateliérech v Nûmecku,
fotografií se zab˘val zejména
do roku 1935, ovlivnûn art decem
a expresionismem,
rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

213
214 
Slavíãek, Jan (1900-1970)
Pohled na Prahu z Hradãan
(A view of Prague from Hradãany)
barevná litografie, 33x45 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, znaãeno vpravo
dole na desce, datováno 1951,
syn malíﬁe Antonína Slavíãka,
Ïák praÏské akademie u profesorÛ Preislera,
Nechleby, ·vabinského a Nejedlého,
poãetné zahraniãní cesty, maluje krajiny
a záti‰í, jeho rozmûrné obrazy Prahy
zdobí státní budovy, sbíran˘ autor,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

215 
·vabinsk˘, Max (1873-1962)
Dáma u psacího stolu
(A lady by a writing table)
lept na papíﬁe, 12x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU u profesora Pirnera, pﬁispûl
velkou mûrou k rozvoji ãeské grafiky,
profesorem AVU, malíﬁ, ilustrátor, grafik,
cel˘ Ïivot na umûleckém v˘sluní,
vyvolávací cena: 1200 CZK (48 EUR)
odhad: 1800 aÏ 2200 CZK
216 
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Nahá dívka leÏící na kostkách
(A nude female laying on cubes)
ãernobílá fotografie z originální desky,
23 x 33 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo
dole tlaãenou znaãkou,
autor byl znám˘m fotografem,
mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem
Drtikolem, ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

220 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící nahá dívka s kruhem
(A standing nude female with a circle)
ãernobílá fotografie z originální desky,
33x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole tlaãenou
znaãkou, autor byl fotograf a malíﬁ,
uãil se v ateliérech v Nûmecku,
fotografií se zab˘val zejména do roku 1935,
ovlivnûn art decem a expresionismem,
rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK
221 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Stojící pﬁedklonûná nahá dívka
s pÛlkruhem
(A standing bending nude female
with a half circle)
ãernobílá fotografie z originální desky,
33,5x22 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole tlaãenou
znaãkou, autor byl fotograf a malíﬁ,
uãil se v ateliérech v Nûmecku,
fotografií se zab˘val zejména do roku 1935,
ovlivnûn art decem a expresionismem,
rád zobrazoval erotické námûty
kombinované s geometrick˘mi tvary,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

218
218 
Vûtrovsk˘, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka u opony
(A standing nude female by a curtain)
ãernobílá fotografie z originální desky,
32 x 24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, znaãeno vpravo dole tlaãenou
znaãkou, autor byl znám˘m fotografem,
mûl spoleãn˘ ateliér s Franti‰kem Drtikolem,
ãasto zobrazoval erotické námûty,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

219 
Drtikol, Franti‰ek (1881-1961)
Nahá leÏící dívka
(A nude laying female)
ãernobílá fotografie z originální desky,
22x28 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: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 500 aÏ 16 000 CZK

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: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
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223 
Svolinsk˘, Karel (1896Dívka s vinn˘mi hrozny
(A female with grapes)
litografie, 28x18 cm,
rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole,
datováno 1937, název grafiky „¤íjen“,
autor studoval na V·UP
v Praze u profesorÛ Kafky a Kysely, malíﬁ,
grafik a ilustrátor, rád pouÏíval akvarely,
získal Grand Prix na svûtové v˘stavû
v PaﬁíÏi v letech 1925 a 1937,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

225 
Mánes, Antonín (1784-1843) - pﬁipsáno
Chlapec na oslíku pod stromem
(A boy on a donkey under a tree)
perokresba kolorovaná akvarelem,
37x25 cm, rámováno pod sklem,
signováno dole, mírnû po‰kozeno,
A. Mánes byl Ïákem
praÏské akademie u profesora Postla,
vynikající malíﬁ krajináﬁ,
otec malíﬁÛ Josefa, Quida
a Amalie Mánesov˘ch,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

226 
Mánes, Antonín (1784-1843) - pﬁipsáno
MuÏ pod stromem u vody
(A man under a tree by water)
perokresba kolorovaná akvarelem, 35x24 cm,
rámováno pod sklem, signováno dole, mírnû po‰kozeno,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

226
228 
Dûdina, Jan (1870Modlící se dívka
(A praying female)
perokresba, 28x34 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole,
popis místa „Paris“,
autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Îení‰ka a na AVU
u profesora Pirnera, Ïil patnáct let
v PaﬁíÏi, pracoval s Muchou
pro místní ãasopisy,
provedl nûkteré malby
v divadle „Comédie Francaise“,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

223
224 
Varbanov, R.
Dvojportrét dívky
(A double portrait of a female)
barevná fotografie, 38x49 cm,
rámováno pod sklem,
znaãeno na rámu,
âeskoslovensko, datováno 1988,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK

222

227
227 
âapek, Josef (1887-1945)
Dívka
(A female)
linoryt na papíﬁe, 21x18,5 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1913, autor studoval
na umûlecko prÛmyslové ‰kole
v Praze a v PaﬁíÏi, znám˘ moderní malíﬁ,
grafik a ilustrátor,
bratr spisovatele Karla âapka, restaurováno,
vyvolávací cena: 6500 CZK (260 EUR)
odhad: 8500 aÏ 12 000 CZK

224

228
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VII. MALBA
(PAINTINGS)
229 
Cerman, Josef (1880Kvûtiny ve váze
(Flowers in a vase)
olej na dﬁevû, 20x15 cm, rámováno,
signováno vlevo dole,
vyvolávací cena: 1500 CZK (60 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

233 
Plocek, Vilém (1905Îluté kvûtiny ve váze
(Yellow flowers in a vase)
kva‰ na papíﬁe, 28x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
Ïák Franti‰ka Tichého,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

237 
Horská-Kusá, BoÏa (BoÏena) (1898Stromy u ﬁíãky (Trees by a river)
olej na plátnû, 94x74 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autorka narozená v Budape‰ti, malíﬁství
studovala u profesora Engelmüllera v Praze, studijní
cesty po Evropû, malíﬁka krajináﬁka,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

229

230 
Boettinger, Hugo (1880-1934)
Rusalka v bﬁezovém háji
(A nymph in a birch´s grove)
cm, rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Jeneweina, potom na AVU u prof.
Pirnera, malíﬁ, grafik a ilustrátor, pÛsobil jako
karikaturista pod pﬁezdívkou Dr. Desiderius,
znám˘ autor, pﬁítel T.F. ·imona,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

233

234 
·krabánek, Franti‰ek ( 1901Zámek v Polné
(A castle in Polná)
tempera na kartonu, 33x36 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1929, Ïák profesora Engelmüllera,
malíﬁ âeskomoravské Vysoãiny,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

230

231 
Sticher
Portrét ‰lechtiãny
(A portrait of a lady)
kva‰, oválná miniatura 9x6,5 cm, rámováno pod
sklem v kostûném rámeãku, signováno vpravo uprostﬁed,
tak zvaná dráÏìanská miniatura, konec 19. století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
232 
Sigmund, Karel Jan (1897Krajina s polem, chalupami a rybníãkem
(A landscape with fields cottages and small pond)
tempera na kartonu, 31,5x46 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na akademii
v DráÏìanech a potom v Praze u profesora Nejedlého,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

236 
Líbal, Franti‰ek (1896Stromy u rybníãku
(Trees by a small pond)
olej na malíﬁském kartonu, 42x53 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1968, autor studoval
na praÏské AVU u profesorÛ Bukovace a Pirnera,
pokraãoval v Mnichovû a DráÏìanech, malíﬁ
krajináﬁ, vytvoﬁil si charakteristick˘ styl,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK

238 
Myslbek Josef (1884Rybáﬁ u Vltavy
(A fisherman by a river Vltava)
signováno vpravo dole, vzadu popis „Motiv ze Zbraslavi“,
syn sochaﬁe J. V. Myslbeka, studoval na akademii
v Praze a v Mnichovû,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK

238

234
235 
Longen (Pittermann), Emil Arthur (1885-1936)
Záti‰í s melounem a lahví mo‰tu
(A still life with a melon and a bottle of a juice)
kva‰ na papíﬁe, 52x34 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, Ïák praÏské akademie
u profesora Thieleho, spoluzakladatel v˘tvarné
skupiny „Osmy“, malíﬁ a karikaturista,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

239 
Svolinsk˘, Karel (1896Kohout stojící na kytici
(A cock standing on a bunch of flowers)
akvarel, 26x20 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1948, autor studoval na V·UP
v Praze u profesorÛ Kafky a Kysely, malíﬁ, grafik
a ilustrátor, rád vytváﬁel akvarely, získal Grand Prix
na svûtové v˘stavû v PaﬁíÏi v letech 1925 a 1937,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

239

232

235

240 
Dûjev, Platon (1901Orientální krajina
(An oriental landscape)
olej na dﬁevû, 41x50 cm, signováno vlevo dole, autor
studoval na AVU v Praze u profesora Obrovského,
spoluzakládal svaz rusk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ
v âSR, malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 23 000 aÏ 28 000 CZK
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241 
·imon, Tavík Franti‰ek (1877-1942) - pﬁipsáno
Moﬁe
(A sea)
olej na kartonu, 27x60 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, po‰kozeno, 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: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
242 
Kurovsk˘, Milo‰ (1924Koãiãí a lidská hlava na hadím tûle
(A cat and a female head on a snake body)
pastel, 62x42 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, svérázn˘ malíﬁ – surrealista,
mûl ateliér na Novém Svûtû na Hradãanech, tvoﬁil
zejména v 70. a 80. letech 20. století, ve své dobû
známá praÏská postava,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

247 
Slavík, Oldﬁich (1889Tﬁi plachetnice v pﬁístavu
(Three sailing boats in a port)
olej na malíﬁském kartonu, 47x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor byl pﬁedev‰ím krajináﬁem,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
248 
Sigmund, Karel Jan (1897Krajina s poli a chalupou
(A landscape with fields and a cottage)
olej na malíﬁském kartonu, 39x55 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval malíﬁství
na akademii v DráÏìanech a pozdûji u Otakara
Nejedlého v Praze, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

248

249 
Slavík, Oldﬁich (1889Cikáni s povozy na Slovensku
(Gipsies with wagons in Slovakia)
olej na malíﬁském kartonu, 48x55 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor byl pﬁedev‰ím krajináﬁem,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

251 
Anonym
Nahá dívka sedící u moﬁe
(A nude female sitting at the seaside)
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: 13 000 CZK (520 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
252 
·imÛnek, Jaroslav (1872-1939)
Kvûtinov˘ trh v Praze
(The flower market in Prague)
olej na plátnû, 58x74 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství v Nûmecku,
pozdûji Ïákem Antonína Slavíãka, maloval praÏská
zákoutí a trhy, jeho obrazy reprodukovány
v ãasopise „Zlatá Praha“,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (516 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
253 
Hérink, F. Hanu‰ (1889Staromûstské námûstí
(The Old Town square in Prague)
akvarel na papíﬁe, 21x14,5 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
u profesorÛ Al. Kalvody a Schwaigra, vynikající ilustrátor,
pracoval pro ãeské i zahraniãní ãasopisy, pozdûji krajináﬁem,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

242
243 
Cihelka, Oldﬁich (1881·lechtic pí‰ící dopis
(A nobleman writing a letter)
kva‰ na papíﬁe, 33x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, vzadu popis: „Postava z knihy ‰v˘carského
autora Meyera Jíra Jenãa“, pﬁedloha pro ilustraci, autor
studoval na praÏské akademii u profesora Pirnera, malíﬁ
a kreslíﬁ historick˘ch obrazÛ, proslavil se sv˘mi ilustracemi,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6200 CZK
244 
Barto‰, Václav
Dívka s ko‰íkem na moﬁské pláÏi
(A female with a basket on a beach)
olej na plátnû, 55x34 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1926, autor studoval na AVU v Praze,
pozdûji byl profesorem na státní prÛmyslové ‰kole,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 13 000 CZK
245 
Savino, Alberto (1891-1952) - okruh
Rodina ãesající jablka
(A family gathering apples)
olej na plátnû, 64x89 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, vzadu popis na rámu, Itálie 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 11 000 CZK (440 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
246 
Slavík, Oldﬁich (1889Plachetnice nedaleko moﬁského bﬁehu
(A sailing boat near a sea shore)
olej na malíﬁském kartonu, 47x67 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor byl pﬁedev‰ím krajináﬁem,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

253

254 
Anonym
Portrét dámy v závoji
(A portrait of a lady in a veil)
akvarel na papíﬁe, ovál 16x13 cm, rámováno
pod sklem, âechy, 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

249
250 
Proãek, A.
Pﬁístav s plachetnicemi
(A port with sailing boats)
olej na plátnû, 34x44 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, ãesk˘ malíﬁ 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3200 CZK (128 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

250
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: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 7000 aÏ 9000 CZK
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256 
Kejmar, Václav (1869Dáma sedící v kﬁesle
(A lady sitting in an
armchair)
ãernobíl˘ akvarel, ovál
20x15 cm, rámováno pod
sklem v dekorativním
rámu, paspartováno,
signováno vlevo dole,
256
autor studoval na praÏské
AVU u profesora Pirnera,
studijní pobyt v Mnichovû, malíﬁ portrétista a figuralista,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
257 
·imÛnek, Karel (1869-1942)
LeÏící poloakt
(A laying half nude female)
akvarel, 22x38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1930, autor byl
Ïákem profesorÛ BroÏíka a Pirnera, ãasto vytváﬁel
akvarely, navrhoval plakáty,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5500 aÏ 6500 CZK
258 
Anonym
Chalupy s mÛstkem
(Cottages with a small bridge)
olej na plátnû, 71x90 cm, rámováno, âechy,
poãátek 20. století, malováno
ve stylu Maﬁákov˘ch ÏákÛ,
vyvolávací cena: 9900 CZK (396 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
259 
Pospí‰il, Karel (1886Jaro na ·umavû
(Spring in the ·umava Mountains in Bohemia)
v umûleckém rámu, signováno vlevo dole,
datováno 1941, autor studoval
u profesorÛ Panu‰ky a Kalvody, malíﬁ krajináﬁ,
zobrazuje zvlá‰tû Po‰umaví a okolí ﬁeky Berounky,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 9000 aÏ 12 000 CZK

262 
Svoboda, Jaroslav (1879Rybáﬁi na bﬁehu moﬁe
(Fischermen on a sea shore)
kva‰ na papíﬁe, 20x33 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, autor studoval na UMPRUM
a AVU v Praze, podnikl studijní cesty do Francie,
AlÏírska, ·panûlska, Anglie, Itálie a Jugoslávie,
s oblibou maloval moﬁe,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK
263 
Kinej, Lime
Portrét mladé dámy v klobouku
(A portrait of a young lady in a hat)
olej na plátnû, 81x51 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, datováno 1928, pravdûpodobnû Holandsko,
vyvolávací cena: 6900 CZK (276 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

267

263

261

268 
Bubeníãek, Jindﬁich (1856-1935)
Chalupy na vysoãinû s kvetoucí loukou
(Cottages on highlands with a meadow in blossom)
akvarel, 35x43 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole datováno 1926, autor studoval na praÏské
AVU, za úãast ve studentském hnutí uvûznûn, proslavil
se jako vynikající krajináﬁ, ãasto pracoval s akvarelem,
maloval mûsta, hrady, malebná zákoutí,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

264 
Bino, Josef (1881Chata v horách
(A cottage in mountains)
olej na malíﬁském kartonu, 45x66 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval na ukrajinské
akademii v Praze u profesorÛ Makovského a Kalvody,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

260 
Smith, F. G.
Staﬁeãci pﬁed domem
(Old people in front of a house)
olej na dﬁevû, 23x31 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, Francie, datováno 1918,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
261 
Vávra, Jan (1888Louky pod hradem Trosky
(Meadows under the castle Trosky)
olej na kartonu, 49x64 cm,
rámováno v umûleckém rámu pod sklem,
signováno vlevo dole,
autor studoval malíﬁství u Jaroslava ·etelíka,
vyvolávací cena: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

267 
Frank, Friedrich (1871-1945)
Vesnice pod Alpami (A village under Alpes)
akvarel, 28,5x38 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, popis: „Aigen bei Salzburg“,
znaãeno ‰títkem na rámu, autor byl znám˘m
rakousk˘m krajináﬁem, proslul˘ sv˘mi akvarely,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK

268

269 
Anonym
Louka s vlãími máky
(A meadow with red poppies)
olejová tempera na kartonu, 35x42 cm, rámováno
pod sklem, stﬁední Evropa 1. tﬁetina 20. století,
vzadu ‰títky z Hradce Králové a Mnichova,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

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: 4000 CZK (160 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
266 
Kuãera, Franti‰ek (1901Stromy u rybníka
(Trees by a pond)
olej na pﬁekliÏce, 15x22 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na ukrajinské akademii
v Praze, moravsk˘ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 900 CZK (36 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2500 CZK

269

270 
Anonym
Záti‰í s fajfkou a lahví whisky
(A still life with a pipe and a bottle of whisky)
tempera, 18x23 cm, rámováno pod sklem, signováno vlevo
dole neãitelnû, âechy, 60. léta 20. století, kubistick˘ styl,
vyvolávací cena: 1800 CZK (72 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

33

271 
Häring, J.
Les prozáﬁen˘ sluncem
(A forest full of the sunshine)
olej na plátnû, 49x75 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, âechy 1. tﬁetina 20. století, kvalitní malba ve stylu
Maﬁákovy ‰koly,
vyvolávací cena: 3900 CZK (156 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
272 
Hosperger, Emanuel (1891Plachetnice s racky
(A sailing boat with sea gulls)
akvarel na papíﬁe, 15x10 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, vzadu popis: „Akvarel – Benátky
obchodní lodû“, autor studoval malíﬁství na akademii
v Mnichovû, malíﬁ moﬁí,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

275 
Fanta, Josef (1856-1954)
Krajina pod Troskami v zimû
(A landscape under the castle Trosky in winter)
kva‰ na papíﬁe, 20x29 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
architekturu, byl profesorem stﬁedovûké architektury
na praÏské technice, realizoval ﬁadu staveb v Praze,
spolupracoval se stavitelem J. Hlávkou, maloval,
navrhoval nábytek,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

278
279 
·korpilová, Hana
Dva obrázky s alpskou krajinou
(Two pictures with Alpes´s landscape)
tempera na papíﬁe, oba 13x8 cm, rámováno pod sklem,
jeden signován vpravo dole, âechy pﬁelom 19. a 20.
století, malováno v duchu romantismu,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3500 CZK

275

272

273 
âernovick˘, J. M.
Dva myslivci v hospodû
(Two hunters in a pub)
olej na plátnû, 74x64 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, âechy 1. tﬁetina 20. století, autor
maloval Ïánrové v˘jevy,
vyvolávací cena: 8000 CZK (340 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK
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: 4900 CZK (196 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

276 
Anonym
Stromy u potoka
(Trees by a stream)
olej na plátnû, 39x44 cm, rámováno pod sklem, znaãeno
vlevo dole znaãkou Viktora Olivy (1861-1928),
vzadu popis: „Holany 29.6. 1928“,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

279

276

277 
·imÛnek, Karel (1869-1942)
PÛlpostava dámy
(A half figure of a lady)
akvarel, 13x8 cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor byl Ïákem profesorÛ BroÏíka a Pirnera
na praÏské AVU, ãasto vytváﬁel akvarely, navrhoval plakáty,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2500 aÏ 3000 CZK

280 
Janeãek, Ota (1919Králík sedící na louce
(A rabbit stitting on a meadow)
perokresba kolorovaná pastelem a akvarelem, 17x22 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno vpravo
dole, datováno 1984, autor studoval na âVUT
a UMPRUM v Praze u profesorÛ BlaÏíãka a Boudy,
v˘znamn˘ malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

280
281 
·rámek, Jan (1886Pohled na Malou Stranu s chrámem Sv. Mikulá‰e
(A view of the Small Side with the St. Nicolas´
Church in Prague)
olej na kartonu, 48x33 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, autor studoval na AVU v Praze u profesora
Schwaigra, malíﬁ a ilustrátor,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

274
277

270

278 
âermínová, Marie (Toyen) (1902- 1980)
Dívãí hlava s rÛÏí a skalami
(A head of a female with a rose and rocks)
kolorovaná perokresba, 18x14 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole, datováno 1939,
autorka studovala na UMPRUM v Praze, v letech
1915-1929 Ïila v PaﬁíÏi, kde spolupracovala se znám˘m
ãesk˘m surrealistou J. ·t˘rsk˘m, od roku 1947 Ïila
natrvalo v PaﬁíÏi, malíﬁka a ilustrátorka,
vyvolávací cena: 11 500 CZK (460 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK

281

34

282 
Anonym
Chalupa se stromem
(A cottage with a tree)
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno, signováno
vpravo dole neãitelnû, malováno ve stylu V. ·pály,
âechy kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600 CZK

282

283 
Píseck˘ (Li‰ka), Josef (1878Pû‰ina v parku
(A path in a park)
olej na kartonu, 46x45 cm, rámováno, signováno vlevo
dole iniciálami, autor studoval malíﬁství u profesora
Quasta, cestoval na Jadran, maloval moﬁe, módní
autor I. republiky, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
284 
Bino, Josef (1881Chalupy na vysoãinû
(Cottages on highlands)
olej na malíﬁském kartonu, 49x68 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval na ukrajinské
akademii v Praze u profesorÛ Makovského
a Kalvody, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

287 
Maran, S. G. (1886Moﬁe se skalami
(A sea with rocks)
olej na kartonu, 49x68 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, datováno 1927, autor byl krajináﬁem a grafikem,
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

292 
Anonym
Záti‰í s kvûtinami ve váze
(A still life with flowers in a vase)
olej na plátnû, 99x99 cm, rámováno, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 11 0000 CZK (440 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK

288 
Klime‰ (Kozina), Bohumil (1881Stromy u ﬁeky
(Trees by a river)
olej na plátnû, 39x68 cm, rámováno, signováno vlevo
dole, autor studoval na akademii ve Stuttgartu, maloval
na Slovensku, vytvoﬁil sérii leptÛ z Tater, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 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: 2900 CZK (116 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

289 
Hrbek, Václav
Vesnice na kopeãku
(A village on a small hill)
olej na plátnû,70x100 cm, rámováno, signováno vpravo
dole, vzadu na rámu ‰títek s popisem: „V Peãínû
od PetrÛ“, âechy 2. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 10 500 CZK (420 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 16 000 CZK

289
290 
Pitrmann, Alois
Záti‰í s ovocem
(A still life with fruits)
tempera na kartonu, 30x40 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno 1966, vzadu popis,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK

284
285 
Hudeãek, Franti‰ek (1909-1990)
Dívka pasoucí krávy
(A girl keeping cows out at grass)
olej na plátnû, 48x64 cm, rámováno,
pod sklem, signováno vlevo dole,
datováno 1934, autor studoval na UMPRUM
v Praze, zpoãátku ovlivnûn neoimpresí, v polovinû
30. let pﬁechází k moderní malbû a abstrakci,
ãlen skupiny „42“, slavn˘ ãesk˘ malíﬁ,
grafik a ilustrátor,
vyvolávací cena: 29 000 CZK (1160 EUR)
odhad: 40 000 aÏ 50 000 CZK
286 
Medek, Jan (1874Cesta v lese
(A road in a forest)
olej na plátnû, 70x98 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor maloval
ãeskou krajinu, hrady, praÏská zákoutí,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

290
291 
·pitník (·pitálník), Ladislav (1901Krajina na vysoãinû s borovicemi
(A landscape on highlands with pines)
olej na plátnû, 38x44 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval malíﬁství u profesorÛ
Engelmüllera a Al. Kalvody, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK

291

294 
Dûdina, Jan (1870PÛlpostava dámy
(A half figure of a lady)
akvarel, 61x45 cm, rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Îení‰ka a na AVU u profesora
Pirnera, Ïil patnáct letv PaﬁíÏi, pracoval s Muchou
pro místní ãasopisy, provedl nûkteré malby v divadle
„Comédie Francaise“,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK
295 
Max, Franti‰ek (1895Vesnice s polem
(A village with a field)
tempera na papíﬁe, 33x41 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Preislera a na technice
u profesora BlaÏíãka, vytvoﬁil si svébytn˘ styl, ãasto
pouÏíval pﬁi malbû ‰pachtle, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
296 
Max, Franti‰ek (1895KarlÛv most u Kampy v Praze
(The Charles Bridge by Kampa in Prague)
tempera na papíﬁe, 33x40 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze u profesora Preislera a na technice
u profesora BlaÏíãka, vytvoﬁil si svébytn˘ styl, ãasto
pouÏíval pﬁi malbû ‰pachtle, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK
297 
Anonym
Návrat rybáﬁÛ
(A returning of fishermen)
olej na plátnû, 45x66 cm, rámováno, signováno vlevo
dole podpisem I. K. Ajvazovského (1817-1900), dle
expertizy NG ak. malíﬁky Zory Grohmanové se jedná
o malbu z poloviny 20. století vytvoﬁenou na star‰ím
plátnû, která nese jinou malbu s jin˘m tématem
a krakelací, signatura neodpovídá skuteãnosti,
pﬁiloÏen znaleck˘ posudek,
vyvolávací cena: 34 000 CZK (1360 EUR)
odhad: 33 000 aÏ 39 000 CZK
298 
Anonym
Stromy u rybníãku
(Trees by a small pond)
olej na plátnû, 50x63 cm, rámováno, malováno
ve stylu malíﬁe Kubína (Coubine),
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 2800 aÏ 3500 CZK

35

299 
Koudelka, Josef (1877Dívka v kroji
(A girl in a national costume)
pastel kombinovan˘ s akvarelem, 39x29 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na praÏské AVU
u profesorÛ Pirnera, BroÏíka a Schwaigra,
pÛsobil na Slovácku, námûtovû spﬁíznûn˘
s JoÏkou Úprkou, malíﬁ Ïánrov˘ch v˘jevÛ
a portrétista,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
300 
Harlas, Franti‰ek X. (1865-1947)
Domy v lesích u rybníka
(Houses in forests by a pond)
kva‰ na papíﬁe, 29x38 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole,
autor studoval dûjiny umûní
na praÏské universitû, malíﬁství na UMPRUM
u profesorÛ Îení‰ka a Schikanedera, autor byl
v˘znaãn˘m umûleck˘m kritikem, znalcem ãeského
umûní 19. století, ﬁeditelem Muzea hl. mûsta Prahy,
malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

303 
¤ehulka, Jaroslav
Sedící chlapec
(A sitting boy)
akvarel 32x20 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1906,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
304 
¤íhánek, Vojtûch
Mûsteãko u ﬁeky
(A small town by a river)
olej na kartonu, 49x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1909,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3200 aÏ 4000 CZK
305 
Záhorsk˘, Karel (1870-1902)
Uliãka se schody
(A small road with stairs)
akvarel na papíﬁe, 24x17 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, popis místa:
„Bellagir“, autor studoval na UMPRUM
u profesorÛ Îení‰ka a Schikanedera,
potom na AVU u profesora Pirnera,
cestoval po Orientu, Ïil v Caﬁihradû,
Smyrnû a Dubrovníku,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

300
301 
Janovsk˘, Jan Karel (1869-1931)
Dvû plachetnice u pﬁístavu
(Two sailing boats by a port)
olej na kartonu, 24x34 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze, patnáct let Ïil
a pracoval v Dalmacii,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4500 aÏ 5500 CZK
302 
Dûdina, Jan (1870- pﬁipsáno
Stﬁechy domÛ
(Rooves of houses)
kva‰ na papíﬁe, 16x24 cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vlevo dole,
datováno 1908, popis: „Stﬁechy na‰eho baráku“,
autor studoval na UMPRUM v Praze
u profesora Îení‰ka a na AVU u profesora Pirnera,
Ïil patnáct let v PaﬁíÏi, pracoval
s Muchou pro místní ãasopisy, provedl nûkteré malby
v divadle „Comédie Francaise“,
vyvolávací cena: 3800 CZK (152 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

302

308 
Anonym
Dívka sedící v kﬁesle
(A female sitting on an armchair)
akvarel, ovál 18,5x16 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno 1830,
ãeská miniatura z období biedermeieru,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

305
306 
Koudelka, Josef (1877Nahá leÏící Ïena se zrcátkem
(A nude laying female with a mirror)
olej na malíﬁském kartonu, 38x63 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na praÏské AVU u profesorÛ Pirnera,
BroÏíka a Schwaigra, pÛsobil na Slovácku,
námûtovû spﬁíznûn˘ s JoÏkou Úprkou,
malíﬁ Ïánrov˘ch v˘jevÛ a portrétista,
vyvolávací cena: 19 000 CZK (760 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 35 000 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: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 11 000 aÏ 14 000 CZK

308
309 
Anonym
MuÏ a dvû Ïeny sedící u stolu
v renesanãním pokoji
(Man and two women sitting by a table
in a Renaissance room)
olej na sololitu, 66x85 cm,
rámováno, âechy,
1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
310 
Procházka, Anastas (1891MuÏ se sudy a lahví vína
(A man with barrels and a bottle of wine)
olej na plátnû, 47x37 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
autor studoval na praÏské AVU
u profesora Schwaigra, malíﬁ podobizen
a figuralista, cestoval po Orientû,
padl v I. svûtové válce,
vyvolávací cena: 9500 CZK (380 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

307
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311 
Mudroch, Bedﬁich (1898Krajina s poli a lesy
(A landscape with fields and forests)
olej na plátnû, 44x74 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1934,
vzadu nápis: „Letní krajina“,
autor studoval na umûleckoprÛmyslové ‰kole
u profesorÛ Dítûte a Brunnera, potom na AVU
u profesora ·vabinského, znám˘ malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7500 CZK (300 EUR)
odhad: 10 000 aÏ 12 000 CZK
312 
Anonym
Milenci v parku
(Lovers in a park)
tempera na kartonu, 65x48 cm, rámováno pod sklem,
âechy 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 4800 CZK
313 
Kasirovsk˘, Adolf
Moﬁe se skalami a mûstem
(A sea with rocks and a town)
olej na sololitu, 58x78 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, popis místa vpravo dole:
„Konstanca Rumunsko záﬁí 1959“,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK
314 
Klinkner, E.
Ruská trojka
(A Russian sledge with three horses)
olej na plátnû, 51x70 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, pravdûpodobnû
Nûmecko, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 12 500 CZK (500 EUR)
odhad: 15 000 aÏ 19 000 CZK
315 
Richter-Reich, F. M. (1896Pﬁíjezd holandsk˘ch rybáﬁÛ
(Arriving of Holland fishermen)
olej na plátnû, 60x80 cm, rámováno, signováno
vlevo dole, nûmeck˘ malíﬁ, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

317 
Hammel, Otto (1866-1950)
Ru‰n˘ holandsk˘ pﬁístav
(A busy Holland port)
olej na sololitu, 60x80 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, popis „Holland“,
nûmeck˘ malíﬁ veden˘ ve slovnících,
restaurováno,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 CZK
318 
Mosblech, C. Wilhelm (1868-1934)
Dvû plachetnice na moﬁi
(Two sailing boats on the sea)
olej na sololitu, 80x65 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, nûmeck˘ malíﬁ
moﬁsk˘ch motivÛ veden˘ v katalozích,
vyvolávací cena: 30 000 CZK (1200 EUR)
odhad: 35 000 aÏ 45 000 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: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4800 aÏ 6000 CZK
320 
Anonym
Biedermeierovsk˘ portrét muÏe
(A Biedermeier portrait of a man)
olej na plátnû, 60x51 cm, rámováno
v umûleckém dobovém, ãerném,
zlaceném rámu, âechy,
polovina 19. století, restaurováno,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 27 000 aÏ 32 000 CZK

322 
Zacharoff, A. (1882-1935)
Vojsko pﬁecházející ﬁeku Dnûpr
(An army crossing the river Dniepr in Russia)
olej na plátnû, 55x76 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
malíﬁ narozen˘ v Rusku,
Ïil v západní Evropû, zobrazoval zejména
v˘jevy z rusk˘ch dûjin,
vyvolávací cena: 120 000 CZK (4800 EUR)
odhad: 120 000 aÏ 150 000 CZK
323 
Prester, Antelm (1909-1959)
Krajina v Alpách
(A landscape in Alpes)
olej na plátnû, 61x80 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
vzadu popis místa v Rakousku:
„Zillertal“, veden˘ rakousk˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
324 
Schadt, Karel (1888Cesta v lese
(A road in a forest)
tempera na papíﬁe, 35x50 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
Ïák Al. Kalvody, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK
325 
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: 1190 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 3000 CZK
326 
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: 1190 CZK (48 EUR)
odhad: 2000 aÏ 3000 CZK

316 
Buben, Franti‰ek (1880Zati‰í se ‰eﬁíky ve váze
(A still life with lilacs in a vase)
olej na plátnû, 80x65 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, vzadu text: „Radostn˘ den O.V. KSâ,
Hranice, ãerven 1957, “ autor studoval architekturu
u Jana Kotûry, zab˘val se rovnûÏ nábytkáﬁstvím,
ﬁeditel odborné ‰koly na ÎiÏkovû,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5200 aÏ 6500 CZK

320

316

321 
HÛrka, Otakar (1889Chalupa u cesty s potokem
(A cottage by a road with a stream)
olej na plátnû, 55x78 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor byl Ïákem
Aloise Kalvody, nûkolik let Ïil ve Francii,
sbíran˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 17 000 CZK (680 EUR)
odhad: 22 000 aÏ 27 000 CZK

326

37

327 
Kindl
Krajina u ﬁíãky
(A landscape by a river)
olej na kartonu, 49x64 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
âechy, 1. polovina 20. století,
vyvolávací cena: 4200 CZK (168 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

327
328 
BlaÏek, Franti‰ek Vít (1904Kytice ve váze
(A bunch of flowers in a vase)
olej na plátnû, 50x40 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
autor studoval malíﬁství soukromû u Cíny Jelínka,
potom na ukrajinské akademii v Praze,
byl pﬁedev‰ím krajináﬁem,
vyvolávací cena: 5500 CZK (220 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000 CZK

328
329 
Anonym
Hlava dívky
(A head of a young female)
olej na plátnû, 31x31 cm, rámováno,
vzadu nápis: „From the Collection
of Sir Hugh Lane“,
Anglie 2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK (400 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
330 
Procházka, Antonín (1882-1945)
Dívka s kvûtinami
(A girl with flowers)
uhel, pastel na papíﬁe, 111x89 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole iniciálami,
alegorie jara, autor studoval na právnické fakultû
KU, potom pﬁestoupil na UMPRUM a nakonec
na AVU, Ïák profesorÛ Bukovace a Schwaigera,
s E. Fillou cestoval po Evropû a stal se ãlenem
skupiny malíﬁÛ „Osmy“, vytvoﬁil si svébytn˘ styl
a zobrazoval figurální kompozice,
vyvolávací cena: 45 000 CZK (1800 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

331 
Bláha, Miloslav (1906Bﬁízy u cesty
(Birches by a road)
olej na kartonu, 48x69 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na UMPRUM v Praze u profesora T.F. ·imona,
restaurováno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

331
332 
Bláha, Miloslav (1906Stromy u rybníka
(Trees by a pond)
olej na kartonu, 52x68 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na UMPRUM
v Praze u profesora T.F. ·imona, restaurováno,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK
333 
Kratochvíl, Ladislav (1887Srny u potoka
(Roe-deers by a stream)
olej na plátnû, 82x94 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, restaurováno,
autor studoval na praÏské AVU,
vyvolávací cena: 9000 CZK (360 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
334 
Sochor, Václav (1855-1935)
Dvû krávy
(Two cows)
olej na plátnû, 45x54 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, datováno 1930, autor studoval
na praÏské akademii, potom v Mnichovû
a v PaﬁíÏi u profesora C. Duranda, vystavuje
na paﬁíÏském „Salonu“, ovlivnûn francouzsk˘m
realismem, vytváﬁí rozmûrná plátna,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 24 000 aÏ 29 000 CZK

337 
Orlik, Emil (1870-1932)
Kytice ve dÏbánû zdobeném kvûty
(A bunch of flowers
in a jug decorated with blooms)
olej na kartonu, 41x33 cm,
rámováno pod sklem v dekorativním
zlaceném rámu, signováno vpravo dole,
znaleck˘ posudek, autor narozen˘
v Praze, studoval na mnichovské akademii,
v roce 1905 se pﬁestûhoval do Berlína,
kde se stal profesorem umûlecko
prÛmyslové ‰koly, zemﬁel v Berlínû,
zpoãátku ovlivnûn vídeÀskou secesí,
pozdûji tvoﬁí v duchu impresionismu,
vyvolávací cena: 83 000 CZK (3320 EUR)
odhad: 80 000 aÏ 100 000 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 se objevovaly
v denících a ãasopisech,
vyvolávací cena: 2000 CZK (80 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4200 CZK
339 
·neidr (·najdr), Franti‰ek (1914Krajina se snopy a bﬁízami
(A landscape with sheaves and birches)
olej na kartonu, 59x80 cm, rámováno,
signováno vlevo dole,
malíﬁ zobrazuje moravskou krajinu,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 5000 aÏ 6000 CZK

339

335 
Novotn˘, Franti‰ek (1875Trpaslík zahradník
(A dwarf gardener)
olej na plátnû, 26x30 cm, rámováno, signováno
vpravo dole, autor studoval na umûlecko prÛmyslové
‰kole a na akademii v Praze u profesora Îení‰ka,
restaurováno,
vyvolávací cena: 15 000 CZK (600 EUR)
odhad: 18 000 aÏ 22 000 CZK
336 
Erhart
Kytice ve dÏbánû
(A bunch of flowers in a jug)
olej na plátnû, 51x40 cm, rámováno signováno vlevo
dole, stﬁedoevropsk˘ malíﬁ, 1. polovina
20. století, restaurováno,
vyvolávací cena: 12 000 CZK (480 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

336

38

340 
Hurt, Josef (1881-1945)
Lesní potok
(A forest stream)
olej na dﬁevû, 58x79 cm, rámováno,
signováno vlevo dole,
Ïák UMPRUM v Praze
u profesora Suchardy,
zab˘val se jevi‰tní v˘pravou,
zemﬁel v Terezínû, malíﬁ krajináﬁ,
vyvolávací cena: 7000 CZK (280 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK
341 
Anonym
Maìarská vesnice
(A Hungarian village)
olej na plátnû, 21x34 cm,
rámováno, Maìarsko,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 8300 CZK (332 EUR)
odhad: 9000 aÏ 11 000 CZK
342 
Bang, Christian (1868-1950)
Skály u moﬁe
(Rocks by a sea)
olej na plátnû, 30x40 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, dánsk˘ malíﬁ,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 3500 aÏ 4500 CZK
343 
âarck˘
Vesnice s lesem a rybníkem
(A village with a forest and a pond)
olej na plátnû, 44x57 cm,
rámováno v masivním rámu,
signováno vpravo dole, âechy,
kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 6800 CZK (272 EUR)
odhad: 8000 aÏ 10 000 CZK

343

346 
Harms
Sklízení obilí na vÛz
(A putting of a corn on a wagon)
olej na plátnû fixovaném na pﬁekliÏce,
24x29 cm, rámováno,
signováno vpravo dole,
stﬁedoevropsk˘ malíﬁ, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240 EUR)
odhad: 7000 aÏ 8500 CZK

350 
Anonym
Milenci pod lampou ve mûstû
(Lovers under a lamp in a city)
olej na plátnû, 70x49 cm,
signováno vpravo dole HA 61/9,
styl malby ukazuje na okruh Pravoslava Kotíka,
âechy 60. léta 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

347 
Dûjev, Platon (1901Hlava dívky s ovocem
(A head of a female with fruits)
olej na dﬁevû, 48x43 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno 1937,
autor studoval na AVU
v Praze u profesora Obrovského,
spoluzakládal svaz rusk˘ch
v˘tvarn˘ch umûlcÛ v âSR,
malíﬁ figuralista,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 30 000 aÏ 36 000 CZK

351 
Hosperger, Emanuel (1891Moﬁe se skalami
(A sea with rocks)
olej na plátnû, 72x98 cm,
rámováno, signováno vlevo dole,
autor studoval malíﬁství na akademii
v Mnichovû u profesora Brucknera,
cestoval po Francii, Itálii a Dalmácii,
zobrazoval zejména moﬁe,
vyvolávací cena: 23 000 CZK (920 EUR)
odhad: 28 000 aÏ 36 000 CZK

348 
Czernatzky, V.
PivoÀky a ‰eﬁíky ve váze
(Peonies and lilaces in a vase)
olej na plátnû, 110x100 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
polsk˘ autor pﬁelomu 19. a 20. století,
dekorativní obraz v˘jimeãn˘
sv˘mi rozmûry,
vyvolávací cena: 11 900 CZK (476 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK
349 
·imÛnek, Karel (1869-1942)
PÛlpostava Ïeny v kroji
(A half figure of a woman
in a national costume)
akvarel, 46x37 cm,
rámováno pod sklem,
paspartováno, signováno vpravo dole,
datováno 1916, vpravo nahoﬁe popis:
„Hanãí – Psohlavci“ autor byl Ïákem
profesorÛ BroÏíka a Pirnera,
ãasto vytváﬁel akvarely,
navrhoval plakáty,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6400 aÏ 8000 CZK

344 
Schürmann, E. R. (1898Rybáﬁsk˘ pﬁístav
(A fishermen´s port)
olej na plátnû, 41x70 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
vzadu popis: „Fries. Fischerhafen“,
autor narozen˘ v Düsseldorfu,
studoval malíﬁství v PaﬁíÏi a v Berlínû,
studijní cesty po Evropû, Americe i Asii,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK
345 
Morett, D.
Velká loì v pﬁístavu
(A big ship in a port)
olej na plátnû, 33x64 cm,
rámováno, signováno vpravo dole,
západoevropsk˘ malíﬁ,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 19 500 CZK (780 EUR)
odhad: 25 000 aÏ 29 000 CZK

349
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VIII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)
352 
Anonym
Nah˘ bûÏec
(A nude male runner)
bronz na kamenném podstavci,
celková v˘‰ka 83 cm,
v˘‰ka sochy, 61 cm,
âechy, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

355 
Liebermann, Ferdinand (1883-1941)
Polonahá sedící dívka krmící páva
(A half nude sitting female
feeding a peacock)
bronz, délka 31 cm, signováno v kovu,
vyraÏená znaãka „Wiener Gesellschaft
von Freuden der Kleinplastik“
(VídeÀské sdruÏení pﬁátel drobné plastiky),
autor – v˘znamn˘ nûmeck˘ sochaﬁ,
vytváﬁel návrhy pro Rosenthal,
vyvolávací cena: 27 000 CZK (1080 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK
356 
Anonym
Medaile k pﬁíleÏitosti zavraÏdûní
Albrechta z Vald‰teina
(A medale for anniversary
of assassination of Albrecht from Waldstein)
stﬁíbrná mince tolarového typu,
prÛmûr 3,8 cm, datováno 1934,
na líci portrét Albrechta z V. s ﬁádem
zlatého rouna, na rubu jeho erb,
celkem vyraÏeno 610 kusÛ mincovnou
v Kremnici, Ag 987/1000,
hmotnost 30,8 g,
vyvolávací cena: 3500 CZK (140 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

357

352
353 
Anonym
Tﬁi dﬁevûné oboustrannû ryté desky
s motivy plameÀákÛ
(Three wooden boards with engravings
on the both sides with the decoration
of flamingos)
3 dﬁevûné desky, délka 108-110 cm,
‰íﬁka 25-35 cm, nesignováno,
nahrubo opracovano dlátem, panely
z ateliéru architekta Phéra,
údajnû dle návrhu jeho
pﬁítele Franti‰ka Tichého,
âechy, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 18 000 CZK (720 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

357 
Myslbek, Josef Václav (1848-1922)
Socha ¤ímana (A statue of a Roman)
bronz na dﬁevûném podstavci,
celková v˘‰ka 59 cm, název díla – „Oddanost“,
návrh z roku 1884, pÛvodní model k so‰e
o v˘‰ce 246 cm, která se nachází
v Národní galerii v Praze, sochaﬁství
se uãil nejprve ve Vídni, potom
na praÏské akademii u profesora
Trenkwalda, Myslbek se stal nejznámûj‰ím
ãesk˘m sochaﬁem pﬁedev‰ím díky
pomníku sv. Václava na dne‰ním
Václavském námûstí,
vyvolávací cena: 42 000 CZK (1680 EUR)
odhad: 55 000 aÏ 70 000 CZK

356

358 
Anonym
Orientální taneãnice
(An Oriental dancer)
patinovan˘ bronz, v˘‰ka 37 cm, Malajsie,
pﬁelom 19. a 20. století, jemné provedení,
znaleck˘ posudek,
vyvolávací cena: 20 000 CZK (800 EUR)
odhad: 20 000 aÏ 25 000 CZK

354 
Schwarz, Josef Václav (1908Polonahá dívka s loutnou
(A half nude female with a lute)
pálená hlína, v˘‰ka 36 cm,
signováno na podstavci,
autor studoval na AVU v Praze
u profesora Kafky, studijní cesty
do Itálie, plastiky ladûné
v romantickém duchu,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 2700 aÏ 3200 CZK

354

358
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359 
Anonym
ëábel
(A devil)
kovová kompozice na bakelitovém podstavci,
celková v˘‰ka 21 cm,
Nûmecko, 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK (100 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

362 
Anonym
Hlava Ïeny
(A head of a woman)
sádra, v˘‰ka 36 cm,
dílo stylovû napovídá
na okruh Antonína Procházky,
âechy, kolem poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 3000 aÏ 3600
363 
Pauli
Chlapec s mu‰lí
(A boy with a shell)
bíl˘ kámen s rÛÏov˘m nádechem,
délka 31 cm, signováno vzadu,
dole znaãka zhotovitele „RM“ na kovové plaketû,
pÛvodnû pokojová fontána,
otvor na pﬁívod vody, ta teãe do mu‰le
a z ní vytéká, západní Evropa,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 8500 CZK (340 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000

359
360 
Anonym
Matka se dvûma dûtmi sedící pod palmou
(A mother with two children sitting
under a palm)
bronz, v˘‰ka 24 cm, Francie,
2. polovina 19. století,
jemné provedení,
vyvolávací cena: 13 800 CZK (552 EUR)
odhad: 14 000 aÏ 17 000 CZK

363
365 
Sestini
Busta Holanìanky
(A bust of a Holland female)
bíl˘ a rÛÏov˘ mramor, v˘‰ka 33 cm,
signováno vzadu, Francie, pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 12 900 CZK (516 EUR)
odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK

364 
Anonym
Kovov˘ slon na ãerném
kamenném podstavci
(A metal elephant
on a black stone base)
kovová kompozice patinovaná
v barvû bronzu, ãern˘ mramorov˘
podstavec s bíl˘m Ïilkováním,
celková v˘‰ka 20 cm, kostûné kly,
Francie, 1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 6500 aÏ 8000

365
364

360
361 
Anonym
PÛlbusta dámy v rámeãku
(A half bust of a lady in a frame)
vosk, v˘‰ka 14 cm, vystaveno
z profilu pod sklem v rámeãku
o rozmûru 28x24 cm,
pravdûpodobnû Francie,
2. polovina 19. století,
vyvolávací cena: 6000 CZK (240) EUR
odhad: 5500 aÏ 7000 CZK

361

366 
Sláma, Josef (1895Plaketa s muÏem a Ïenou
(A plaque with a man and a woman)
bronz, 4,5x5 cm, osazeno v papírové paspartû,
signováno vpravo uprostﬁed, dole popis:
„P.F. 1932 Franta An˘Ï“, novoroãní pﬁání slavné
umûlecké slévárny, J. Sláma studoval na UMPRUM
v Praze u profesora Kafky, potom
na AVU v Praze, sochaﬁ a vynikající medailér,
vyvolávací cena: 690 CZK (28 EUR)
odhad: 900 aÏ 1100 CZK

366

41
367 
·ejnost, Josef (1878-1941)
Plaketa s kleãícím muÏem
(A plaque with a kneeling man)
bronz, 5,5x4,5 cm, osazeno
v papírové paspartû, signováno
vlevo uprostﬁed, nahoﬁe nápis:
„P.F. 1933“, dole: „Franta An˘Ï a spol.“,
J. ·ejnost studoval na UMPRUM
v Praze u profesorÛ Suchardy a Preislera,
sochaﬁ a vynikající medailér,
vyvolávací cena: 690 CZK (28 EUR)
odhad: 1000 aÏ 1200 CZK

370 
Anonym
Bronzov˘ kohout na zeleném podstavci
(A bronze cock on a green pedestal)
bronz na podstavci z brazilského onyxu,
celková v˘‰ka 16 cm, Francie, 1. tﬁetina 20. století,
zhotoveno ve stylu vídeÀsk˘ch bronzÛ, podstavec
ve tvaru krychle,
vyvolávací cena: 1600 CZK (64 EUR)
odhad: 2000 aÏ 2400 CZK

372

367
368 
Lhotka, Franti‰ek
Reliéf s vyobrazením únosu Evropy
(A relief with a decoration of the kidnapping
of Europe)
mûdûn˘ plech, 42x63 cm,
rámováno v dﬁevûném rámu,
vzadu popis a razítko âeskoslovenského svazu
v˘tvarn˘ch umûlcÛ,
datováno 1972,
vyvolávací cena: 3000 CZK (120 EUR)
odhad: 4000 aÏ 5000 CZK

370

373 
Anonym
Bronzová socha antické dívky
(A bronze statue of an antique female)
bronz, v˘‰ka 51 cm,
znaãeno na podstavci: “Red on Sauvage”,
Francie 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 25 000 CZK (1000 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK

371 
Lauda, Jan (1898LeÏící polonahá dívka s ko‰íkem
(A laying half nude female with a basket)
sochaﬁská sádra, délka 52 cm,
znaãeno vzadu jménem autora
a tlaãenou znaãkou, autor studoval
na AVU v Praze u profesora ·tursy,
vytvoﬁil mimo jiné pomník Komenského
pro Amsterdam, ocenûn na svûtové v˘stavû
v PaﬁíÏi v letech 1925 a 1937,
spolupracoval se ·tursou
aÏ do jeho smrti, byl profesorem
umûlecko prÛmyslové ‰koly
a na AVU v Praze,
vyvolávací cena: 2200 CZK (88 EUR)
odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK

368
369 
Anonym
Mu‰ket˘r drÏící svícen
(A musceteer holding a candlestick)
kovová kompozice, celková v˘‰ka 46,5 cm,
patinováno v barvû bronzu, osazeno na ãerném
kulatém mramoru, Francie,
pﬁelom 19. a 20. století,
vyvolávací cena: 4500 CZK (180 EUR)
odhad: 5500 aÏ 7500 CZK

373

371
372 
Anonym
Velká oválná plaketa s hlavou císaﬁe Josefa II.
(A big oval plaque with a head
of an imperator Josef II)
bronz, ovál 50x42 cm, vysok˘ reliéf,
vzadu úprava pro zavû‰ení, âechy,
1. tﬁetina 20. století,
vyvolávací cena: 8000 CZK (320 EUR)
odhad: 32 000 aÏ 40 000 CZK
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PLATEBNÍ PAUZA
(PAYMENT BREAK)
KONEC AUKCE (END OF AUCTION)
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Předaukční výstava dražených předmětů proběhne ve dnech 18. 5. – 23. 5. 2008
v době od 10 do 18 hodin v Alma – antiques, Valentinská 7, Praha 1
Bližší informace:
+420 222 327 625, +420 224 813 991, +420 603 546 275
www.valentinum.cz

