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I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A
HRAČKY (USED OBJECTS AND
TOYS)
1
Truhlička z achátů (A box of agate)
Čechy, přelom 19. a 20. století, acháty
v kovové montáži, víčko otevírané na
pant, nožky z achátů, délka 10 cm,
vyvolávací cena: 4200 CZK
(168 EUR)
odhad: 5500 až 6000 CZK
2
Stříbrná cigártaška zdobená
zlacením a emailem (A silver
cigarette case decorated with
gilding and enamel)
Československo, 20.-30. léta 20.
století, ryto vegetativním dekorem,
Ag 800/1000, celková hmotnost,
170,3 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
3
Čínská hrací kostka (Chinese
dice)
Čína, 20.-30 léta 20. století, dřevo,
kost, výška 6,5 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK
(16 EUR)
odhad: 550 až 700 CZK
4
Bronzový nůž na dopisy (A bronze
paper knife)
Čechy, počátek 20. století, secesní
styl, návrh Franta Anýž (1876-1934),
bronz, signováno, délka 23,5 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(72 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
5
Měděná krabička (A copper box)
Čechy, 1. třetina 20. století, styl Artěl,
dřevo pobité tvarovaným měděným
plechem, výška 7 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

6
Cestovní budhistický oltář
(Traveling Buddhist Altar)
Indie, 19. století, dřevo, kov, zlaceno,
Budha s mečem má rozseknout
nevědomost, výška 11 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

7
Skleněná láhev v cínové montáži (A
glass bottle in tin mount)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20.
století, secesní styl, láhev ze zeleného
skla, montáž plasticky zdobená květy
a ženskou hlavou, výška 22 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK
8
Betlém se stájí v dřevěné krabici
(Christmas nativity scene with
cattle shed)
Čechy, přelom 20. a 21. století,
papírový betlém, autor Knapovský,
lepeno na překližce, ručně vyřezáno,
sestaveno v krabici, výška krabice 43
cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK
(116 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
9
Betlém s městem v dřevěné krabici
(Christmas nativity scene with
town)
Čechy, přelom 20. a 21. století,
papírový Lhodéřovský betlém, lepeno
na překližce, ručně vyřezáno,
sestaveno v krabici, výška krabice 50
cm,
vyvolávací cena: 3200 CZK
(128 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
10
Kovová mísa na podstavci ve tvaru
anděla (A metal bow on stand in the
shape of angel)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20.
století, plasticky zdobeno v duchu
secese, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
11
Křišťálové těžítko ve tvaru krychle
s mosaznou rukojetí ve tvaru lebky
(Cube-shaped crystal paperweight
with a brass handle in the shape of
a skull)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20.
století, celková výška 7 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

12
Čínské kovové vykuřovadlo s draky
(A Chinese metal fumigator with
dragons)
Čína, přelom 19. a 20. století, mosaz,
plastický zdobeno, průměr 12,5 cm,
vyvolávací cena: 1200 CZK
(48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
13
Stojací dřevěný věšák (A standing
wooden hanger)
Morava, Koryčany, Thonet, 1. třetina
20. století, ohýbaný buk, barva
ořechová, výška 200 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
14
Dvě cestovní lahve v koženém
pouzdru (Two travel bottles in a
leather case)
Čechy, 1. třetina 20. století, sklo,
mosazné uzávěry, celková výška
s pouzdrem 13,5 cm,
vyvolávací cena: 500 CZK
(20 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
15
Broušené pečetítko z ametystu
(A cut amethyst seal)
Čechy, 1. třetina 20. století, fasetově
broušeno, pečetní strana nevyryta,
výška 7 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK
(24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
16
Mosazný rámeček s miniaturou
dámy (A brass frame with portrait
of a lady)
Francie, 2. polovina 19. století,
neorokokový styl, malba na
slonovině, signováno Petit, stojánek,
výška 5,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
17
Korálková taštička s dekorem
hroznů a květů (A beaded bag with
decoration of grapes and flowers)
Čechy, 2. polovina 19. století, výšivka
z korálku, textílie, výška 28 cm,
vyvolávací cena: 2200 CZK
(88 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
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18
Křišťálová dóza se stříbrným
víčkem (A crystal bowl with silver
cover)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20.
století, broušené sklo, víčko plasticky
zdobené, oválný tvar, výška 9,5 cm,
Ag 800/1000, hmotnost víčka 112,0 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

19
Kameninový korbel s cínovým
víčkem (A ceramic tankard with tin
cover)
Německo, 2. polovina 19. století,
modře glazovaná kamenina,
s plastickým žánrovým výjevem,
cínové víčko plasticky zdobené
s drakem, výška 27 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2500 až 3000 CZK

20
Stříbrná krabička na cigarety
zdobená rytím a modrým emailem
(A silver cigarette case decorated
with engravings and blue enamel)
Čechy, počátek 20. století, Ag
900/1000, hmotnost 118,1 g, mírně
poškozený email,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

21
Celo ocelová šavle s rukojetí
zakončenou diskem (A completely
steel saber with handle terminated
by disc)
Indie, Mughalská říše, (Mughalové
původně ze Samarkandu, odvozovali
svůj původ od Čingischána, vyznávali
islám a ovládali severní Indii v letech
1526-1858, k jejich porážce přispěli
Britové), datování šavle 18. století,
silně zahnuté ostří se žlábkem,
zdobeno symboly teček, typická
ocelová rukojeť, délka 86 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

22
Ceremoniální halapartna (A
cermonial halberd)
Itálie, přelom 19. a 20. století,
neobarokní styl, halapartna papežské
gardy, horní část masivní mosaz
plasticky zdobená motivy andělů
rostlin a trojúhelníku, střední část
dřevo s textilními střapci, spodní část
mosaz, celková délka 234 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 15 000 až 20 000 CZK

23
Pětiplamenný svícen z bílého kovu
(A five-flame candlestick of white
metal)
Německo, alpaka, značeno Alpacca
HB, 1. třetina 20. století, neobarokní
styl, plasticky zdobeno, výška 29 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
24
Dřevěná krabička ve tvaru psa (A
silver box in the shape of dog)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, řezba
ve dřevě, délka 20 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK
(24 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK
25
Stříbrná konvička na čtyřech
nožkách (A silver pot ona four legs)
Francie, 2. polovina 19. století,
neobarokní styl, plasticky zdobeno,
puncováno dobovou značkou, rukojeť
dřevo, Ag 800/1000, hmotnost 516,1
g, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
26
Cínový džbán s uzávěrem na víčku
(A tin jug with closer on a cover)
Čechy, vyryté datování 1867, výška
27 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK
27
Křištálová konvička s cínovou
montáží (A crystal pot with tin
assembly)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
secesní styl, broušený křišťál, montáž
s plastickým vegetativním dekorem,
výška 23 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

28
Cínová konvička s víčkem (A tin
pot with cover)
Čechy, datováno 1786, značeno
iniciálami M.A.K. výška 23 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

29
Servírovací stolek na kolečkách (A
serving table on wheels)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, tmavě
hnědé dřevo, masiv, dvě patra, horní
deska odnímatelná jako podnos, výška
76 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
30
Velký kulatý mosazný tác
s vyobrazením postav (A big round
brass tray depicting figures)
Persie (Irán), přelom 19. a 20. století,
hluboce leptáno, ryto, vyobrazení
výjevů ze života perské šlechty,
průměr 80 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
31
Cínová žardiniéra se skleněnou
vložkou (A tin jardiniere with glass
insert)
Německo, WMF, přelom 19. a 20.
století, plasticky zdobeno květinami
v secesním stylu, skleněná vložka
s rytými listy, vložka poškozená,
celková délka 49 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
32
Stříbrná krabička s klíčkem
zdobená květinami (A silver box
decorated with flowers)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19.
století, neorokokový styl, cukřenka
plasticky zdobená květinami a
rokajemi, Ag 800/1000, hmotnost
448,3 g, délka 14 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK
(640 EUR)
odhad: 22 000 až 27 000 CZK
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33
Lovecký tesák v kožené pochvě (A
hunting knife in leather sheath)
Čechy, 18. století, čepel bohatě rytá
motivy zvířat, rukojeť rohovina a rytá
mosaz, celková délka s pochvou 58
cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 20 00 až 25 000 CZK

34
Dřevěný příborník s výplněmi
z malých skleněných tabulek
(Wooden sideboard with fillings
from small glass tables)
Čechy, počátek 20. století, vídeňský
secesní styl, hnědé dřevo, drobné
intarize, mosazné kování, výška 202
cm,
vyvolávací cena: 29 000 CZK
(1160 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

35
Jednokřídlá intarzovaná skříň (A
single wing inlaid wardrobe)
Čechy, 2. polovina 18. století, světle
hnědé dřevo intarzované směrovými
růžicemi a obdélníky, původní
funkční zámek, výška 180 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

36
Dvoukřídlá intarzovaná skříň (A
double wing inlaid wardrobe)
Čechy, 2. polovina 18. století, světle
hnědé dřevo intarzované květy a
ptáky, značeno iniciálami F.S., výška
190 cm,
vyvolávací cena: 30 000 CZK
(1200 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

37
Mosazná krabička na mince (A
brass box for coins)
Francie, 2. polovina 19. století,
neorenesanční styl, plasticky zdobeno
antickými vázami a rostlinným
dekorem, uvnitř přihrádky na mince,
délka 22,5 cm,
vyvolávací cena: 2400 CZK
(96 EUR)
odhad: 2800 až 3200 CZK

38
Čtyřplamenný dřevěný svícen na
zeď (A four-flame wooden
candlestick on a wall)
Itálie, 1. třetina 20. století, neobarokní
styl, plasticky zdobeno, zlaceno, délka
40 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
39
Kord s mosaznou rukojetí v pochvě
(A cord with a brass handle in the
sheath)
Rakousko-Uhersko, vojenský úředník,
vzor 1903, rukojeť opletená
mosazným drátem, konec koše koule,
sklápěcí ochrana ruky (dle toho
přezdívka kordu mezi sběrateli Hurvínek), čepel Solingen, délka
s pochvou 93 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
40
Zrcadlo v dřevěné rámu zdobeném
kachlemi (A mirror in a wooden
frame decorated with tiles)
Čechy, počátek, 20. století, secesní
styl, keramické kachle zdobené
dekorem leknínů, barevně glazováno,
hnědé dřevo, mírně vyřezávané
dekorem leknínů, fasetované zrcadlo,
rozměr rámu 97x95 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK
II. SKLO (GLASS)
41
Váza z hnědého skla se slony a
palmami (A vase of brown glass
with elephants and plams)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30.
léta 20. století, art decový styl,
zdobeno oroplastikou, leptáno,
zlaceno, značeno na dně a v dekoru
iniciálami LMK (Leo Moser
Karlsbad), výška 16 cm,
vyvolávací cena: 19 000 CZK
(760 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK
42
Černá váza s křišťálovou nohou a
hnědými uchy (A black vase with
crystal leg and brown handles)
Čechy, návrhář Bořek Šípek (19492016), přelom 20. a 21. století, sklo
barvené ve hmotě benátského stylu,
výška 34,5 cm,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

43
Kamejová váza s kosatci (A cameo
vase with irises)
Československo, 20. léta 20. století
secesní styl, značeno v dekoru,
opálové sklo žlutě a zeleně vrstvené,
leptané, broušené, signováno v
dekoru, výška 33 cm,
vyvolávací cena: 7500 CZK
(300 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

44
Křišťálový talíř s fialovými květy
(A crystal plate with violet flowers)
Francie, značeno v dekoru Legras,
počátek 20. století, secesní styl,
vrstveno, leptáno, broušeno, průměr
30 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

45
Fasetově broušený pohár s víkem
(A facet cut goblet with a cover)
Čechy, pravděpodobně Nový Bor,
20.-30. léta 20. století, mírně nažloutlá
sklovina, zdobeno rytinou mísy
s ovocem a květy, výška 38 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

46
Křišťálová vázička kulovitého
tvaru s malbou antických postav (A
crystal vase spherical shape with a
painting of ancient figures)
Čechy, Kamenický Šenov (Stein
Schönau), fasetově broušeno, leptaný
a malovaný pruh s postavami, výška
10 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

47
Křištálová váza modře vrstvená
s leptaným dekorem listů (A blue
layered crystal vase with etched
decoration of leaves)
Čechy, Lenora, Kralik, 20. léta 20.
století, vrstveno, leptáno, broušeno,
výška 30,5 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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48
Křišťálový pohár s rytinou milenců
(A crystal goblet with engraving of
lovers)
Čechy, 20. století, fasetově broušeno,
ryto v rokokovém stylu, výška 18,5
cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

49
Tříplamenný svícen zdobený
hrozny (A candlestick for three
candles decorated with grapes)
Francie, 20.-30. léta 20. století, styl
Lalique, sklovina v barvě měsíčního
svitu, umělecké lisované sklo, výška
23 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

50
Párové hnědé vázy na kovových
nožkách (A pair of brown vases on
metal stands)
Čechy, Lenora, Kralik, přelom 19. a
20. století, secesní styl, irizované sklo,
barveno ve hmotě, zdoběno fialovými
skleněnými nitkami, výška 19,5 c m,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

51
Fialová váza se zlatým pruhem
s vyobrazením bojovníků (A violet
vase with gold stripe depicting
warriors)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30.
léta 20. století, fasetově broušeno,
zdobeno oroplastikou s antickými
postavami, výška 27 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 18 000 až 22 000 CZK

52
Žluto hnědá váza se skleněnými
vlákny (A yellow brown vase with
glass fibers)
Čech, 2. polovina 20. století, výška 18
cm,
vyvolávací cena: 1000 CZK
(40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

53
Zelená váza zdobená ženskými
postavami (A green vase decorated
with green female figures)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou,
Riedel, 20.-30. léta 20. století,
umělecky lisované malachitové sklo,
výška 21 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK
(56 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK
54
Červená číše s rytinami ptáků (A
red glass with engravigs of birds)
Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20.
století, styl Egermann, zdobeno
v rokokovém stylu, křišťálová
sklenice s červenou prořezávanou
lazurou, výška 13 cm,
vyvolávací cena: 600 CZK
(24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
55
Světle fialová vázička s rytinami
květů (A pale violet vase with
engravings of flowers)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20.
století, styl art deco, výška, 16 cm,
vyvolávací cena: 1400 CZK
(56 EUR)
odhad: 1800 až 2200 CZK

59
Světle žlutá broušená váza (A pale
yellow cut vase)
Čechy, Železný Brod, Hloušek, 20.30. léta 20. století, výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
60
Křišťálová modře vrstvená
broušená váza (A crystal blue
layered cut vase)
Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20.
století, vybroušené čočky, výška 25
cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
61
Oranžová váza s hradem (An
orange vase with a castle)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz,
počátek 20. století, oranžové sklo,
modře vrstvené, leptané, broušené,
značené v dekoru Richard, v. 46 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK
(720 EUR)
odhad:24 000 až 30 000 CZK

56
Světle hnědá váza s rytinami
kosatců (A pale brown vase with
engravigs of irises)
Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2.
polovina 20. století, secesní model,
výška, 35 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

62
Skleněný čajový servis (A glass tea
set)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
funkcionalistický styl, značeno
Društevní práce (DP), podle návrhu
Ladislava Sutnara (1897-1976), varné
sklo, celkem 9 ks, 5 šálků s podšálky,
konvice, mléčenka, cukřenka, karafa,
výška konvičky 18 cm,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

57
Zelená váza zdobená nálepy ve
tvaru hroznů (A green vase
decorated with fusions in the shape
of grapes)
Čechy, Lenora, Kralik, přelom 19. a
20. století, secesní styl, irizované sklo,
výška 20,5 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

63
Velká fialová váza malovaná
bodláky (A big purple vase painted
with thistles)
Francie, Legras, secesní styl, přelom
19. a 20. století, sklovina přecházející
z křišťálové do fialové, malováno
emaily, výška 71 cm,
vyvolávací cena: 24 000 CZK
(960 EUR)
odhad: 30 000 až 36 000 CZK

58
Křišťálová váza zdobená stromy (A
crystal vase decorated with trees)
Čechy, Desná u Jablonce nad Nisou,
20.-30. léta 20. století, umělecké
lisované sklo, výška 26,5 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK
(64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

64
Miska ve tvaru mušle z růžového
skla (A bowl in the shape of shell of
pink glass)
Čechy, 2. polovina 19. století, ledové
sklo, délka 24 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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65
Opálová váza s hnědým a žlutými
květy (An opal vase with brown and
yellow flowers)
Francie, Nancy, Emille Gallé, počátek
20. století, secesní styl, opálové sklo,
vrstveno, leptáno, broušeno, výška 29
cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

66
Flakon z mléčného skla malovaný
květinami (A milk glass small bottle
painted with flowers)
Čechy, polovina 19. století, flakon na
šňupací tabák, výška 10 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

67
Číše z červeného skla mléčně
vrstvená s malbou milenců (A
goblet of red glass milky layered
with painting of lovers)
Čechy, polovina 19. století,
biedermeierovský styl, malovaný
medailon a malba květin, výška 15
cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK
68
Váza z irizovaného opálového skla
s fialovými vlákny a skvrnami (A
vase of irisated opal glass with
purple fibres and spots)
Čechy, Lenora, Kralik, počátek 20.
století, secesní styl, lehce irizováno,
výška 33,
vyvolávací cena: 7500 CZK
(300 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK
69
Skleněné stínidlo k lustru
s dekorem ptáků (A glass shade the
chandelier decorated with birds)
Francie, Cristallerie de Compiégne,
David Guérin, signováno „Degue“,
kolem roku 1925, opálové modře
vrstvené sklo s leptaným dekorem
ptáků, průměr 34 cm
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

70
Fialová váza s městečkem u jezera
(An violet vase with a town by a
lake)
Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz,
počátek 20. století, secesní styl, světle
fialové mléčné sklo, fialově vrstvené,
leptané, broušené, značené v dekoru
Richard, výška 27,5 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad:14 000 až 18 000 CZK

75
Velké párové fialové vázy
v kovových montážích (A pair of
big purple vases in metal
mountings)
Čechy, Košťany, Palme-König,
přelom 19. a 20. století, irizované sklo
opletené vláknem v secesním stylu,
montáže z kovové kompozice bohatě
zdobené v neorenesačním stylu, výška
každé 61 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

71
Párové vázy z fialového skla
s malbou květin (Pair of vases of
violet glass with painting o flowers)
Německo, Bavorsko, Poschinger
Glasmanufaktur, secesní styl,
malováno emaily, výška každé 35 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

76
Křišťálová váza zdobená zlatou
čtvercovou sítí (A crystal vase
decorated with golden square
networks)
Čechy, Nový Bor, bratři Podbirové,
20.-30. léta 20. století, leptáno,
malováno, výška 25,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

72
Křišťálová červeně vrstvená váza
s lodí a ptáky (A crystal red layered
vase with ship and birds)
Morava, Krasno nad Bečvou,
Salomon Reich, 20.-30. léta 20.
století, styl art deco, leptáno,
broušeno, výška 30 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
73
Skleněná vrstvená váza s dekorem
pastýře a ovcí (Layered glass vase
decorated with a shepherd and
sheep)
Morava, Krásno nad Bečvou,
Solomon Reich, 20-30. léta 20. století,
křišťálové sklo, oranžově a červěně
vrstvené, hluboce leptaný a rytý
dekor, výška 30 cm
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

74
Váza z černého skla malovaná
stříbrem (A vase of black glass
painted with silver)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, váza se
dvěma uchy, malováno dekorem růží,
malba mírně setřená, výška 33 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

77
Váza s víkem s malbou dvou
šlechticů (A vase with a lid with a
painting of two noblemen)
Čechy, pravděpodobně, Adolfov u
Vímperka, po roce 1880,
neorenesanční styl, zdobeno nálepy,
malováno emaily a zlatem, výška 40
cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
78
Křišťálový pohár s rytinou erbu (A
crystal goblet engraved with coat of
arms)
Německo, konec 19. století,
neobarokní styl, rytina pruského erbu
na kupě, na patce nohy rytý
vegetativní dekor, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
III. PORCELÁN A KERAMIKA
(PORCELAIN AND CERAMIC)
79
Keramická mísa zdobená krabem,
mušlemi a řasami (A ceramic bowl
decorated with crab, sea shells and
seaweed)
Francie, 2. polovina 19. století, styl
Palissy, plasticky zdobeno, barevně
glazováno, průměr mísy 29 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
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80
Porcelánová erbovní váza s víčkem
(A porcelain armorial vase with
cap)
Francie, Paříž, Samson, 2. polovina
19. sotletí, váza zdobená v čínském
stylu růžového období, glazováno,
malováno, výška 36 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
81
Porcelánový čajový servis pro šest
osob bohatě zdobený zlacením
(Porcelain tea set for six people
richly decorated with gilding)
Čechy, Aich (Doubí u Karlových
Varů), plolovina 19. století, plasticky
zdobeno, zlaceno, značeno, celkem 9
kusů, konvička, cukřenka, mléčenka 6
šálků s podšálky, výška konvičky 25
cm,,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad:14 000 až 18 000 CZK

82
Porcelánová soška dudáka (A
porcelain figurine of a bagpiper)
Německo, Sasko, Míšeň, 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška
13 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

83
Porcelánová soška dívky
s taburinou (A porcelain figurine of
a girl with a tamburina)
Německo, Sasko, Míšeň, 20. století,
glazováno, malováno, značeno, výška
12,5 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

84
Muž unášející dívku (A man
kidnapping a woman)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina
19. století, glazováno, malováno,
značeno, číslo modelu 1912, pořadí
z formy 98, číslo malíře 21, výška
18,5 cm,
vyvolávací cena: 18 000 CZK
(720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

85
Fajánsový džbán s malbou muže s
povozem a voly (A faience pitcher
with painting of man with carriage
and oxen)
Morava, Tupesy, 20.-30. léta 20.
století, zhotoveno ve stylu habánské
fajánse, značeno, výška 25 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

90
Porcelánový talíř s modrými okraji
s malbou milenců (A porcelain plate
with blue edges with painting of
lovers)
Francie, 2. polovina 19. století,
značeno Sévres, glazováno,
malováno, průměr 28,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

86
Porcelánový květináč s malbou
ptáčka a květin (A porcelain
flowerpot with painting of bird and
flowers)
Čechy, 2. polovina 19. století,
porcelán, glazováno, malováno, výška
17 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

91
Dva porcelánové talíře malované
květinami a milenci (Two porcelain
plates plates painted with flowers
and lovers)
Čechy, Slavkov, počátek 19. století,
glazováno, malováno, značeno
nejstarší značkou Slavkova, průměr
21 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

87
Velká porcelánová dóza s víkem
zdobená figurami (A big porcelain
jar with a lid decorated with
figures)
Itálie, 2. polovina 19. století, styl
Capodimonte, plasticky zdobeno, na
víku postava dámy s Amorem, po
stranách erotické výjevy, glazováno,
malováno, značeno, výška 32 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 18 000 až 20 000 CZK

88
Porcelánová tenistka (A porcelain
female tennis player)
Německo, Durynsko, Sitzendorf, 20.30. léta 20. století, styl art deco,
glazováno, zlaceno, výška 23 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

89
Porcelánová miska s krabem (A
porcelain bowl with crab)
Dánsko, Kodaň, polovina 20. století,
malováno pod glazurou, značeno,
průměr 21 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad:3200 až 4000 CZK

92
Dva porcelánové talíře s malbou
draků (Two porcelain plates with
painting of dragons)
Japonsko, 2. polovina 19. století,
glazováno, malováno, značeno,
průměr 23 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2200 až 3000 CZK

93
Milenci na lavičce (Lovers on a
bench)
Rakousko, Vídeň, Wiener Keramik,
počátek 20. století, styl vídeňské
secese, glazovaná keramika,
malováno, značeno, signováno
autorem: „Podany“, výška 36 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

94
Fajánsová mísa na noze malovaná
květinami a ptáky (A faience bowl
on leg painted with flowers and
birds)
Francie, Provence, značeno „Dellerie
& Moustiers“, 2. polovina 20. století,
miska zdobená prolamováním, výška
16 cm, průměr 28 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3400 až 3000 CZK
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95
Dóza ve tvaru zvonu malovaná
modrými květy (A jar in the shape
of bell painted with blue flowers)
Německo, Bavorsko, Hüttensteinbach,
1. třetina 20. století, malováno
v duchu vídeňské secese, porcelán,
glazováno, výška 18 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
96
Porcelánová váza s figurou střílející
Turka (A porcelain vase with a
figure shooting Turk)
Čechy, Dalovice, tlačená značka do
roku 1850, částečně glazováno,
malováno, figura Turka malovaný
biskvit, mírně poškozeno, výška 48
cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

97
Keramický džbán plasticky
zdobený putti a rybami (A ceramic
jug plastically decorated with putti
and fish)
Maďarsko, Budapešť, J. Fischer, 2.
polovina 19. století, neorenesační styl,
plasticky zdobeno, barevně
glazováno, značeno, výška 42 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK
(220 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
98
Keramická váza ve tvaru amfory
plasticky zdobená květinami (A
ceramic vase in the shape of an
amphora decorated with plastic
flowers)
Francie, Lotrinsko, značeno:
Sarregueminnes Majolica, přelom 19.
a 20. století, barevně glazováno,
výška 61 cm, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
99
Arab na velbloudu (An Arab on a
camel)
Čechy, Duchcov (Royal Dux), 1.
čtvrtina 20. století, jemná kamenina,
glazováno, malováno, velmi známý
model ve stylu vídeňských bronzů,
značeno růžovým troúhelníkem s
písmenem „E“, výška 48 cm, dobrý
stav,
vyvolávací cena: 20 000 CZK
(800 EUR)
odhad: 26 000 aÏ 30 000 CZK

100
Šlechtic krotící koně (A nobleman
restraining horse)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30.
léta 20. století, jemná kamenina,
glazováno, malováno, značeno, výška
47 cm,
vyvolávací cena: 5500 CZK
(220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

105
Keramická opice s kokosem (A
ceramic monkey with coconut)
Čechy, Trnovany, Enrst Willner,
glazováno, malováno, značeno, otvory
k zavěšení, výška 45 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 7900 CZK
(316 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

101
Porcelánové sousoší s mužem
s hrozny a ženou nalévající víno (A
porcelain sculpture with sitting man
with grapes and woman pouring
wine)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina
19. století, glazováno, malováno, číslo
modelu F 92, pořadí z formy 65, číslo
malíře 17, výška 17 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

106
Keramická pastýřka s kozičkou (A
ceramic shepherd with small goat)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom
19. a 20. století, značeno růžovým
trojúhelníkem, jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzovými
barvami, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

102
Velký fajánsový květináč s modro
bílou malbou (A big faience flower
pot with blue white painting)
Francie, Nevérs, značeno, 2. polovina
19. století, plasticky zdobeno dekorem
lvých hlav, malováno vegetativním
dekorem, výška 50 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
103
Nahý chlapeček – rybář (A nude
boy - fisherman)
Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina
19. století, porcelán, glazováno,
malováno, značeno, číslo modelu C
98, číslo malíře 9, délka 12 cm, mírně
poškozeno,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
104
Velká porcelánová váza v bronzové
montáži (A big porcelain vase in
bronze mounting)
Francie, Paříž, zhotoveno ve stylu
Sévres, přelom 19. a 20. století,
malováno modře pod glazurou,
květinami a zlatem na glazuře,
bronzový podstavec, kovová ucha, na
porcelánové noze značka Sévres a
nápis: „Peint a la main“ (ručně
malováno), výška 74 cm,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

107
Keramický pastýř s flétou a
jehnětem (A ceramic shepherd with
flute and lamb)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom
19. a 20. století, značeno růžovým
trojúhelníkem, jemná kamenina,
glazováno, malováno bronzovými
barvami, výška 31 cm,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

108
Keramická maska Josephine Baker
(A ceramic mask Josephine Baker)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
značeno, pálená hlína, barevně
patinováno, délka 40 cm,
vyvolávací cena: 2900 CZK
(116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

109
Fajánsová váza zdobená výjevem
Paridova soudu (A faience vase
decorated with scene of Paris
judgement)
Itálie, 2. polovina 19. století, tak
zvaná hadí váza, plasticky zdobeno,
ucha ve formě hadů, po stranách hlavy
faunů, malováno výjevem a krajinou,
celková výška 48 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
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110
Dáma s loutnou sedící v křesle (A
lady with lute sitting in an
armchair)
Německo, Durynsko, VolkstedtRudolstadt, 2. polovina 19. století,
druhorokokový styl, značeno značko
Vídně, porcelán, glazováno,
malováno, výška 28,5 cm, mírně
poškozené „tylové“ ozdoby na šatech,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

111
Váza s víčkem s malbou
rokokového páru v zahradě (A vase
with cover with painting of Rococo
couple in garden)
Německo, Sasko, Drážďany, Helena
Wolfsohn, 2. polovina 19. století,
značeno, porcelán, plasticky zdobeno,
glazováno, malováno, výška 26 cm,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

112
Porcelánové sousoší s mouřenínem
kardinálem a dívkou (A porcelain
sculpture of a black man, a
cardinal and a female)
Německo, Durynsko, ScheibeAlsbach, přelom 19. a 20. století,
scéna z Othella, glazováno, malováno,
značeno na podstavci, délka 39 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

113
Keramická figurální miska s dívkou
a ptáčkem (A figural ceramic bowl
with a female and bird)
Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek
20. století, secesní styl, jemná
kamenina plasticky zdobená
květinami, glazováno, malováno,
značeno, výška 29,5 cm, mírně
restaurováno,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK
114
Sedící šedá kočka (A sitting grey
cat)
Dánsko, Kodaň, Bing a Grondahl, 20.30. léta 20. století, porcelán,
malováno pod glazurou, značeno,
výška 18,5 cm,
vyvolávací cena: 3900 CZK
(156 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

115
Porcelánový figurální svícen
s chlapcem (A porcelain figurative
candlestick with boy)
Německo, Durynsko, VolkstedtRudolstadt, 2. polovina 19. století,
glazováno, zlaceno, mírně poškozeno,
výška 28 cm,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 10 00 až 12 000 CZK

116
Dvě keramické vázy s papoušky
(Two ceramic vases with parrots)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno, barevně
glazováno, značeno, výška každé 51
cm, mimořádná velikost,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

117
Keramická váza s ptáky na větvi (A
ceramic vase with birds on a
branch)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno, barevně
glazováno, značeno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

118
Porcelánová dóza s víčkem na
nožkách malovaná květinami (A
porcelain jar with a lid on the legs
painted with flowers)
Německo, Bavorsko, Rosenthal,
počátek 20. století, glazováno,
malováno, značeno, délka 11 cm,
vyvolávací cena: 1600 CZK
(64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

119
Porcelánový dikobraz (A porcelain
porcupine)
Rusko, Petrohrad, 2. polovina 20.
století, glazováno, malováno,
značeno, délka 17 cm,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

120
Šestiosobní čajová souprava s
černým motivem krajiny (A tea set
for six persons with a black
decoration of a landscape)
Čechy, Slavkov (Schlaggenwald),
některé kusy Březová
(Pirkenhammer), tlačená značka po
roce 1830, porcelán zdobený černým
potiskem pod glazurou v anglickém
stylu, vyobrazení českých
romantických míst a hradů, 6 šálků s
podšálky, konvička, mléčenka,
cukřenka, mistička, celkem 10 kusů,
výška konvičky 18 cm,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
121
Klečící tanečnice s kytarou (A
kneeling dancer with a guitar)
Itálie, Torino, kolem poloviny 20.
století, značeno, glazovaná keramika,
malováno, výška 42 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

122
Porcelánová váza malovaná
květinami (A porcelain vase painted
with flowers)
Německo, Berlín, 2. polovina 20.
století, glazováno, malováno,
značeno, výška 34,5 cm,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK

123
Váza s kohoutem a vajíčky (A vase
with cock and eggs)
Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta
20. století, plasticky zdobeno, barevně
glazováno, značeno, výška 34 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
124
Porcelánová miska s otvory na
nožkách malovaná květinami
(A porcelain bowl with holes on the
legs painted with flowers)
Německo, Durynsko, Plavno, počátek
20. století, plasticko zdobeno květy,
glazováno, malováno, značeno,
průměr 19 cm,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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125
Porcelánový šálek s podšálkem
malovaný krajinou s postavami a
skotem (A porcelain cup and saucer
painted landscape with figures and
cattle)
Německo, počátek 19. století,
berlínský styl, kvalitní malba,
porcelán, glazováno, výška 10,5 cm,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

130
Dvě zelené porcelánové vázy s uchy
s obrázky žen (Two green pocelain
vases with pictures of women)
Čechy, přelom 19. a 20. století,
stylizovaný vídeňský styl, ucha
plasticky zdobená, glazováno,
zdobeno domalovaným tiskem, výška
každé 38 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

126
Porcelánová konvička s hruškou na
víčku (A porcelain teapot with pear
on the lid)
Rakousko, Vídeň, datováno 1817,
glazováno, malováno, zlaceno,
značeno, výška 20 cm,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

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

127
Porcelánový stojící šašek (A
porcelain standing clown)
Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.30. léta 20. století, malováno na
glazuře, značeno, tlačená značka
modeléra Ferdinand Liebermann,
výška 15,5 cm, mírně restaurováno,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK
128
Párové vázy s uchy plasticky
zdobené draky (A pair of vases with
handles plastically decorated with
dragons)
Čechy, Royal Dux, počátek 20. století,
značeno růžovým trojúhelníkem,
jemná kamenina, plastické motivy
dračích hlav a putti, glazováno,
malováno bronzovými barvami
dekorem květů, poškozeno,
restaurováno, každá výška 53 cm,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
129
Čtyři talíře s malbami tančících
dívek (Four porcelain plates with
paintings of dancing females)
Čechy, Karlovy Vary, polovina 19.
století, značeno tlačenou značkou
„Carlsbad“, plasticky zdobeno,
glazováno, malováno, montáž
k zavěšení, průměr 18 cm,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

131
Empírové bronzové hodiny
s pastýřem (Empire style bronze
clock with a shepherd)
Francie, počátek 19. století, empirový
styl, zlacený bronz, zdobeno postavou
pastýře s kloboukem, mošnou a psem,
podstavec s plastickým vyobrazením
stromů a salaší, rytý číselník, půlové
bití, pouzdro dobrý stav, výška 45 cm,
vyvolávací cena: 29 000 CZK
(1160 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK

132
Zlatý 2 ½ USA dolar z roku 1908
(Gold 2 ½ US dollar from the year
1908)
USA, líc hlava Indiána, rub americký
orel, Au 900/1000, hmotnost 4,18 g,
vyvolávací cena: 4200 CZK
(168 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

133
Zlatý 10 USA dolar z roku 1910
(Gold 10 US dollar from the year
1910)
USA, líc hlava Indiána, rub americký
orel, Au 900/1000, hmotnost 16,718
g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK
(720 EUR)
odhad: 20 000 až 22 000 CZK
134
Zlatý 5 USA dolar z roku 1909
(Gold 10 US dollar from the year
1909)
USA, líc hlava Indiána, rub americký
orel, Au 900/1000, hmotnost 8,359 g,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 9000 až 11 000 CZK

135
Zlatý prsten se sedmi diamanty
v řadě (A gold ring with seven
diamonds in the row)
Itálie, 2. polovina 19. století, žluté
zlato, diamanty nízké kvality celkem
asi 0,25 ct, hmotnost,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

136
Prsten z bílého zlata se dvěma
safíry a dvěma diamanty (A ring of
white gold with two sapphires and
two diamonds)
Itálie, počátek 20. století, diamantové
routy asi 0,08 ct, modré přírodní
safíry, zdobeno prořezáváním, Au
585/1000, hmotnost 2,28 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

137
Prsten s pěti diamanty a safírem ve
tvaru kapky (A ring with five
diamonds and sapphire in the shape
of drop)
Itálie, přelom 19. a 20. století, secesní
styl, diamaty asi 0,5 ct, přírodní
modrý safír, Au 585/1000, hmotnost
2,88 g,,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

138
Prsten se 16 diamantovými routami
a oválným smaragdem (A ring with
16 diamonds and oval emerald)
Itálie, 2. polovina 19. století, smaragd
broušený do čočky, diamaty celkem
0,6 ct, diamanty podložené stříbrem,
Au 750/1000, hmotnost 8,82 g,
vyvolávací cena: 18 000 CZK
(720 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

139
Široký stříbrný náramek s rytými
ornamenty (A wide silver bracelet
with engraved ornaments)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, pevný
náramek v podobě kruhu, Ag
900/1000, hmotnost 42,3 g,
vyvolávací cena: 1800 CZK
(72 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
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140
Dva snubní prstýnky z českých
granátů (Two wedding rings of
Czech garnets)
Čechy, 2. polovina 19. století, granáty
fasovány v řadě v tombaku, celková
hmotnost,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 1800 000 až 2200 CZK

141
Zlatý prsten ve tvaru čtyřlístku
s diamanty (A gold ring in the shape
of cloverleaf with diamonds)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20.
století, diamanty celkem 0,15 ct, Au
585/1000, hrubá hmotnost 6,25 g,
osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

142
Zlatý prsten s černou hvězdou a
perličkou (A gold ring with black
star and pearl)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19.
století, Au 585/1000, zdobeno
emailem, uprostřed hvězdy osazena
perlička, hrubá hmotnost 9,25 g,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

143
Zlaté náušnice s korálem (A gold
earrings with coral)
Rakousko-Uhersko, kolelm poloviny
19. století, tak zvané foukané zlato,
plasticky zdobeno, v každé náušnici
osazen jeden korál, Au 585/1000,
hrubá hmotnost 4,05 g, osvědčení
puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

144
Náhrdelník ze zlaceného stříbra s
mušlovou kamejí (A necklace made
of gilded silver with shell cameo)
Itálie, 1. polovina 20. století, kamej
s rytinou ženské hlavy osazená
v rámečku zdobeným filigránem, Ag
800/1000, hrubá hmotnost 7,0 g,
vyvolávací cena: 1600 CZK
(64 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK

145
Náramek z rakouských deseti
haléřů 1915, 1916 (A bracelet of
Austria 10 Hellers 1915, 1916)
Rakousko-Uhersko, niklové
desetihaléře pospojováné řetízkem,
délka 17 cm,
vyvolávací cena: 400 CZK
(16 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

150
Jednořadý náramek z českých
granátů (One row bracelet of Czech
garnets)
Čechy, 2. polovina 19. století, osazeno
v tombaku, pojišťovací řetízek,
hmotnost 9,6 g, průměr 6 cm,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

146
Čtvercový prsten s rubínem a
diamanty (A square ring with ruby
and diamnonds)
Německo, 2. polovina 20. století,
čtvercový rubín kolem kterého jsou
drobné diamanty celkem asi 0,1 ct, Au
750/1000, hrubá hmotnost 2,75 g,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

151
Perleťová brož s bílými kameny (A
mother of pearl brooch with white
stones)
Itálie, 20. století, obecný kov, kolem
perleťové oválné kameje s hlavou
ženy skleněné bílé kameny, výška 5
cm,
vyvolávací cena: 700 CZK
(28 EUR)
odhad: 800 až 1000 CZK

147
Zlaté manžetové knofilíky
s almandiny (A gold cufflinks with
almandines)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19.
století, v každém knoflíku osazen
velký almandin broušený do routy,
hrubá hmotnost 9,48 g,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

152
Granátový článkový náhrdelník (A
garnet chain necklace)
Čechy, 2. polovina 19. století, české
granáty osazené v tombaku, kameny
broušené se širokou tabulkou,
atypické provedení, celková hmotnost
19,8 g,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

148
Zlatý prsten s českými granáty (A
gold ring with Czech garnets)
Čechy, 2. polovina 20. století,
kosočtverečný tvar, Au 585/1000,
hrubá hmotnost 2,58 g, použití zlata u
tohoto typu granátových šperků je
výjimečné,
vyvolávací cena: 2200 CZK
(88 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

153
Zlátý náramek s modrým safírem
(A gold bracelet with blue sapphire)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19.
století, biedermeierovský styl, ryté
ornamenty, pojistný řetízek, Au
585/1000, 14,92 g,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

149
Velký granátový kříž (A big Czech
garnet cross)
Čechy, polovina 19. století, masivní
kříž dlážděný českými granáty,
osazeno v tombaku, celková hmotnost
15,1 g, výška 8,5 cm,
vyvolávací cena: 16 000 CZK
(540 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK

154
Prsten kosočtverečného tvaru s
malými diamanty (A ring rhombus
shaped with small diamonds)
Čechy, 1. třetina 20. století, celkem 5
diamantů 0,1 ct, Au 585/1000,
celková hmotnost 1,25 g,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
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155
Zatý prsten s rubínem a
diamantovými routami (A gold ring
with ruby and diamonds)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19.
století, osazeny 2 diamanty celkem asi
0,05 ct, Au 585/1000, hmotnost 1,67
g,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

156
Zlatý prsten s černým onyxem a
diamantem (A gold ring with black
onyx and diamond)
Německo, 1. polovina 20. století,
diamant asi 0,05 ct osazen v onyxu,
Au 585/1000, hmotnost 2,59 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

157
Souprava stříbrných šperků
s červenými kameny (A set of silver
jewelry with red stones)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
plasticky zdobeno v neobarokním
stylu, osazeny červené kameny
obdélníkového tvaru, náušnice, prsten,
přívěšek, celková hmotnost 17,85 g,
vyvolávací cena: 2400 CZK
(96 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

158
Železný snubní prsten s nápisem
(Iron wedding ring with inscription)
Čechy, Liberec, datováno 1914,
vyrytý nápis v němčině „Zlato jsem
dal za železo, 1914, Liberec
(Reichenberg), hmotnost 3,7 g,
vyvolávací cena: 400 CZK
(16 EUR)
odhad: 600 až 800 CZK

159
Zlatá brož ve tvaru brouka zdobená
českými granáty a almadiny (A
gold brooch in the shape of beetle
decorated with Czech garnets and
almadins)
Čechy, přelom 19. a 20. století, brouk
roháč, Au 585/1000, celková
hmotnost 6,65 g, délka 3,5 cm,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

160
Zlatý prsten s osmi brilianty kolem
safíru (A gold ring with eight
brilliants around sapphire)
Německo, 2. polovina 20. století,
diamanty celkem 0,8 ct, modrý safír,
bílé Au 750/1000, hmotnost 5,32 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK
(920 EUR)
odhad: 28 000 až 32 000 CZK

161
Velký oválný přívěšek z českých
granátů (A big oval pendant of
Czech garnets)
Čechy, kolem poloviny 19. století,
granáty osazené v tombaku, hmotnost
7,6 g, výška 5,5 cm,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

162
Oválná bož z českých granátů (An
oval brooch of Czech garnets)
Čechy, kolem poloviny 19. století,
granáty osazené v tombaku, hmotnost
5,0 g, průměr 3,5 cm,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

163
Náhrdelník se třemi články a třemi
ověsky z českých granátů (Necklace
with three chains and three
pendants of Czech garnets)
Čechy, 1. polovina 20. století, Ag
900/1000, řetízek double, celková
hmotnost 6,8 g,,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK

164
Náhrdelník s ametystem a diamanty
(A necklace with amethyst and
diamonds)
Rakousko, přelom 18. a 19. století,
zdobeno stylizovanými lístky,
osazeno diamanty celkem asi 1,8 ct,
osazen velký oválný ametyst, Ag
900/1000 16,20 g, Au 800/1000 12,30
g, Au 920/1000 0,40 g, Au 200/1000
6,50 g, celková hmotnost 41,05 g,
osvědčení puncovního úřadu,
vyvolávací cena: 38 000 CZK
(1520 EUR)
odhad: 40 000 až 50 000 CZK

165
Prsten se třemi perličkami a
diamanty (A ring with three pearls
and diamonds)
Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20.
století, secesní styl, perly jako květy,
diamanty osazeny v listech celkem asi
0,1 ct, Au 585/1000, hrubá hmotnost
5,38 g,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

166
Stříbrný článkový náramek
s granáty (A silver chain bracelet
with Czech garnets)
Čechy, 20.-30. léta 20. století, články
ve tvaru květů, Ag 800/1000,
hmotnost 9,6 g,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

167
Zlatý řetízkový náhrdelník
s křišťály a almandiny (A gold
chain necklace with crystals and
almandines)
Čechy, počátek 20. století, osazeny 3
almandiny a 3 křišťály kapkovitého
tvaru, celková hmotnost 7,48 g
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 17 000 CZK

168
Zlaté náušnice s modrými kameny
(A gold erarrings with blue stones)
Čechy, 20.-30. léta 20. století,
osazeny dva safíry obdélníkového
tvaru a dva malé kulaté bílé safíry, Au
585/1000, hmotnost 4,05 g,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

169
Zláté dámské hodinky malované
emaily (A gold lady watch painted
with flowers)
Švýcarsko, počátek 19. století, klíčové
dvouplášťové hodinky k zavěšení na
řetízek, tak zvané jeptišky, plášť
malovaný emaily, Au 585/1000,
hmotnost 29,60 g,
vyvolávací cena: 9500 CZK
(380 EUR)
odhad: 11 000 až 14 000 CZK
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170
Prsten z bílého zlata se dvěma
brilianty (A ring of white gold with
two brilliant)
Čechy, 1. třetina 20. století, 1x
diamant 0,25 ct, 1x 0,20 ct, drobné
diamanty, celkem 0,5 ct, Au
585/1000, celková hmotnost 2,25 g,
vyvolávací cena: 23 000 CZK
(920 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK
171
Soubor korálových šperků v etuji
(A set of coral jewelry in box)
Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19.
století, 2x brož, náušnice, náramek,
Au 580/1000, Ag 800/1000, obecný
kov, celková hmotnost 42,3 g,
vyvolávací cena: 20 000 CZK
(800 EUR)
odhad: 22 000 až 27 000 CZK
DRUHÉ KOLO (SECOND
SESSION)

V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A
KRESBY (PRINTS,
PHOTOGRAPHS AND
DRAWINGS)

172
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Ulice v Paříži (A street in Paris)
barevná litografie, 33x36 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, popis vlevo dole, autor
studoval na pražské AVU u profesora
Pirnera, od roku 1904 žil v Paříži,
navštívil USA, procestoval Asii,
později působil v Praze jako
vysokoškoský profesor, byl světově
uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

173
Šimon, Tavík František (1877-1942)
Orientální trh (An oriental market)
barevný lept, 25x29 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, vlevo značeno na desce,
Autor studoval na pražské AVU u
profesora Pirnera, od roku 1904 žil v
Paříži, navštívil USA, procestoval
Asii, později působil v Praze jako
vysokoškoský profesor, byl světově
uznávaným grafikem a malířem,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

174
Větrovský, Josef (1897-1944)
Nahá dívka sedící na stole (A naked
female sitting on a table)
černobílá fotografie z originální
desky, 36,5x23,5 cm, rámováno pod
sklem, autor měl společný ateliér s
Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

175
Větrovský, Josef (1897-1944)
Schody a kruhy (Stairs and circles)
černobílá fotografie z originální
desky, 31x25,5 cm, rámováno pod
sklem, značeno tlačenou značkou
vpravo dole, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

176
Větrovský, Josef (1897-1944)
Zátiší s art decovou vázou (A still
life with Art Deco vase)
černobílá fotografie z originální
desky, 23x33 cm, rámováno pod
sklem, značeno tlačenou značkou
vpravo dole, datováno 1936, autor měl
společný ateliér s Františkem
Drtikolem, často fotografoval erotické
náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK
(116 EUR)
odhad: 3500 až 4000 CZK

177
Větrovský, Josef (1897-1944)
Stojící nahá dívka s míčem (A
stading naked female with a ball)
černobílá fotografie z originální
desky, 23x19 cm, rámováno pod
sklem, značeno tlačenou značkou
vlevo dole, autor měl společný ateliér
s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

178
Šetelík, Jaroslav (1881-1955)
Gotický dům (A Gothic house)
litografie na papíře, 24x13cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, značeno vlevo dole na
desce, datováno 1913, autor studoval
na pražské AVU u profesora
Ottenfelda, studijní pobyt
v Mnichově, byl vynikajícím
krajinářem, ve své době považován za
nejlepšího malíře pražských motivů,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

179
Anonym
Mapa opevnění města Hradce
Králové (A map of fortifications of
the city Hradec Králové)
mědirytina na papíře, 20,5x32 cm,
rámováno pod sklem, popis dole
uprostřed, datováno 1640, česká
barokní grafika,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

180
Anonym
Mapa opevnění města Brandýsa a
Staré Boleslavi (A map of
fortifications of the town Brandejs
and Stará Boleslav)
mědirytina na papíře, 21x32 cm,
rámováno pod sklem, popis vlevo
nahoře, datováno 1640, česká barokní
grafika,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2800 až 3500 CZK

181
Dobra, Rifat * 1952
Zátiší s židlí, kloboukem a jablky (A
still life with chair, hat and apples)
ručně kolorovaná fotografie, 29x27,
rámováno pod sklem, signováno
vzadu dole, 80. léta 20. století, autor
narozený v bývalé Jugoslávii,
studoval na pražské FAMU, působí
jako kameraman a fotograf v Praze,
používá techniku kolorované
fotografie podobně jako Jan Saudek,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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182
Dobra, Rifat * 1952
Dívka s melounem (A female with
water melon)
ručně kolorovaná fotografie, 29x25,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole a vzadu, datováno 1983,
autor narozený v bývalé Jugoslávii,
studoval na pražské FAMU, působí
jako kameraman a fotograf v Praze,
používá techniku kolorované
fotografie podobně jako Jan Saudek,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

183
Haun, August (1815-1894)
Pohled na Jindřichův Hradec (A
view of the town Jindřichův
Hradec)
litografie na papíře, 19x26 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vpravo dole na desce, dole
popis, zhotovil W. Korn v Berlíně, A.
Haun se narodil v Berlíně, byl
uznávaným malířem a grafikem,
proslul mimo jiné jako autor litografií
českých hradů a měst vytvořených
podle maleb Františka Kaliwody a
Eduarda Herolda,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
184
Haun, August (1815-1894)
Pohled na hrad Bezděz (A view of
the casle Bezděz)
kolorovaná litografie na papíře, 20x27
cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole na
desce, dole popis, zhotovil W. Korn
v Berlíně, A. Haun se narodil
v Berlíně, byl uznávaným malířem a
grafikem, proslul mimo jiné jako
autor litografií českých hradů a měst
vytvořených podle maleb Františka
Kaliwody a Eduarda Herolda,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

185
Hardy, Jean( XX.)
Sedící dáma s bažantem (A sitting
lady with pheasant)
barevný lept na papíře, ovál 43x53
cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, francouzský art decový
malíř a grafik,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

186
Haun, August (1815-1894)
Pohled na klášter ve Vyšším Brodě
(A view of the monastery in Vyšší
Brod)
kolorovaná litografie na papíře, 20x27
cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole na
desce, dole popis, zhotovil W. Korn
v Berlíně, A. Haun se narodil
v Berlíně, byl uznávaným malířem a
grafikem, proslul mimo jiné jako
autor litografií českých hradů a měst
vytvořených podle maleb Františka
Kaliwody a Eduarda Herolda,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK
187
Müller, Erwin (1893-1978)
Žena a muž s koněm (A female and
a man with horse)
lept na papíře, 21x16,5 cm, rámováno
pod sklem, značeno vlevo dole na
desce, Müller byl německý malíř
působící v Liberci, jeho díla jsou
zastoupená v Liberecké galerii,
vyvolávací cena: 1400 CZK
(56 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

188
Haun, August (1815-1894)
Pohled na Kutnou Horu (A view of
the town Kutná Hora)
kolorovaná litografie na papíře, 20x26
cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno vpravo dole na
desce, dole popis, mírně poškozeno,
zhotovil W. Korn v Berlíně, A. Haun
se narodil v Berlíně, byl uznávaným
malířem a grafikem, proslul mimo
jiné jako autor litografií českých
hradů a měst vytvořených podle
maleb Františka Kaliwody a Eduarda
Herolda,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3000 až 3500 CZK

189
Seidl, Karel (XX.)
Kry na Vltavě v Praze u úřadu
vlády (Floes on the river Vltava in
Prague near the Government
Office)
černobílá fotografie, 17x23 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vzadu na paspartě, český
fotograf 20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 600 CZK
(24 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK

190
Čermák, Jaroslav (1830-1878)
Ženy zajaté Turky (Women
captured Turks)
černobílá litografie, 38x60 cm,
rámováno pod sklem, značeno vpravo
dole na desce, datováno 1868, popis
dole: Kořist válečná (Bašibozuci
odvádějí zajaté Hercegovky),
Umělecká beseda svým členům v roce
1880, zhotovil Goupil v Paříži,
Čermák studoval na AVU u profesora
Rubena, později na akademii
v Antverpách, byl malířem
historických výjevů, hodně cestoval,
zemřel v Paříži,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
191
Icart, Louis (1880-1950)
Stojící dívka ve slavnostních šatech
(A standing female in festive dress)
barevný lept na papíře, ovál 45x34
cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, mírně poškozeno, Icart
se narodil v Toulouse, bojoval v I.
světové válce, jeho lepty s erotickými
náměty ho ve 20. letech proslavily
nejen ve Francii, ale i v USA,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
192
Icart, Louis (1880-1950)
Stojící polonahá dívka se svíčkou (A
standing half-naked female with
candle)
barevný lept na papíře, ovál 45x34
cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, Icart se narodil
v Toulouse, bojoval v I. světové válce,
jeho lepty s erotickými náměty ho ve
20. letech proslavily nejen ve Francii,
ale i v USA,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
193
Macková, Anna (1887-1969)
Slovenská vesnička (A village in
Slovakia)
barevný dřevoryt na papíře, 12x19
cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, značeno vpravo dole na
desce, autorka studovala na umělecko
průmyslové škole, velmi se sblížila
s Josefem Váchalem (1884-1969) a
vytvářela barevné dřevořezy v jeho
stylu, Váchal zemřel jen pět dní po
smrti své družky,
vyvolávací cena: 1500 CZK
(60 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

14

194
Čermák, Jaroslav (1830-1878)
Lidé v troskách vesnice (People in
ruins of a village)
černobílá litografie, 38x60 cm,
rámováno pod sklem, značeno dole na
desce, popis dole: Hercegovina roku
1877, Původní obraz Jaroslava
Čermáka čestného člena Umělecké
besedy, Umělecká beseda svým
členům v roce 1879, zhotovil Goupil
v Paříži, Čermák studoval na AVU u
profesora Rubena, později na
akademii v Antverpách, byl malířem
historických výjevů, hodně cestoval,
zemřel v Paříži,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
195
Naske, František Xaver (1884-1959)
Portrét dívky v modrém kloboučku
(A portrait of a female in small blue
hat)
litografie na papíře, 24x20 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vlevo dole iniciálami, autor
studoval na AVU u profesora
Schwaigra, studijní pobyty v západní
Evropě, byl vynikajícím figuralistou a
malířem žánrových výjevů, jeho
manželka byla herečka, pohyboval se
v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK
196
Anonym
Nahý muž a nahá gejša (A naked
man and a naked geisha)
barevný dřevořez, 25x37 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
značeno vpravo nahoře na desce,
Japonsko, 1. třetina 20. století,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
197
Drtikol, František (1881-1961)
Autoportrét (The self-portrait)
fotografie z originální desky, 30x23
cm, rámováno pod sklem, značeno
vpravo dole tlačenou značkou
„Copyright Drtikol Prague“, autor byl
fotograf a malíř, učil se v ateliérech
v Německu, fotografií se zabýval
zejména do roku 1935, ovlivněn art
decem a expresionismem, rád
zobrazoval erotické náměty
kombinované s geometrickými tvary,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

198
Větrovský, Josef (1897-1944)
Sedící dívka s kruhy a tyčí (A sitting
female with circles and a rod)
černobílá fotografie z originální
desky, 32x22 cm, rámováno pod
sklem, značeno tlačenou značkou,
vpravo dole, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 2900 CZK
(116 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
199
Tichý, Josef (1914-1993)
Nahá dívka klečící na pláži (A
young female kneeling on a beach)
černobílá fotografie, 41x29 cm,
rámováno pod sklem, značeno vzadu,
název: „Bildtittel“, autor patříl mezi
nejznámější brněnské fotografy, získal
mnoho zahraničních ocenění,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK
200
Větrovský, Josef (1897-1944)
Portrét modelky (A portrait of the
female model)
dobová černobílá fotografie, 24x18
cm, rámováno pod sklem,
paspartováno, značeno tlačenou
značkou, 30. léta 20. století, tato
modelka se objevovala na mnoha
Větrovského a Drtikolových
fotografiích, autor měl společný
ateliér s Františkem Drtikolem, často
fotografoval erotické náměty,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

202
Špillar, Karel (1871-1936)
Sedící dívčí akt ze zadu (A sitting
nude female from the back side)
uhel a bílý pastel na papíře, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole
iniciálou, mírně poškozeno, autor
studoval na AVU u profesora F.
Ženíška, později sám profesorem na
akademii, byl především vynikajícím
figuralistou, podílel se mimo jiné na
výzdobě Obecního domu v Praze,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 7000 až 9000 CZK

203
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Stojící nahá žena (A standing nude
female)
olej na plátně, 98x38 cm, obraz
z pozůstalosti autora, mírně
poškozeno, Cihelka studoval na AVU
v Praze u profesora Pirnera, byl
především figuralistou, věnoval se i
ilustracím,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

204
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Faun stojící v okně (Faun standing
in window)
akvarel na papíře, 71x49 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno
1934, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

VI. MALBA (PAINTINGS)

201
Linhart, Rudolf (1885-1968)
Zimní krajina s kopcem (A winter
landcape with a hill)
tempera na kartonu, 31x41 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, datováno
1931, popis: „ Z Hlinecka“, český
krajinář 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

205
Molnár, Karel (Karol) (1903-1981)
Portrét dívky (A portrait of a
female)
olej na plátně, 28x22 cm, rámováno,
signováno vzadu, ator narozený na
Slovensku, studoval na ukrajinské
akademii v Praze u profesora
Obrovského, pobýval ve Francii,
přátelil se s malířem Fratiškem
Kupkou, za 2. světové války byl
účastníkem odboje ve Velké Británii,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
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Bubeníček, Ota (1871-1962) signováno
Vesnička mezi poli (A village
between fields)
olej na kartonu, 24x34 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesora Mařáka,
patří do slavné generace českých
krajinářů,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

207
Pulec, František * 1913
Učenec (A scholar)
olej na dřevě, rámováno, signováno
vlevo dole, popis: Rembrandt, kopie
F. Pulec, vzadu štítek s popisem, autor
studoval na AVU v Praze u profesorů
Nechleby a Švabinského, vytvářel
mimo jiné vynikající kopie děl starých
mistrů,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

208
Cihelka, Oldřich (1881-1948)
Půlpostava dámy s růžemi (A half
figure of lady with roses)
olej na kartonu, ovál 86x53 cm,
rámováno v dekorativním rámu,
signováno vpravo dole, datováno
1919, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Pirnera, byl především
figuralistou, věnoval se i ilustracím,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

209
Emler, František (1912-1992)
Pierot (Pierrot)
tempera na kartonu, 17x9 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole pod rámem, autor
studoval na AVU v Praze u profesora
Nejedlého, studijní pobyt v Itálii, byl
především krajinářem, nejvíce
oblíbené jsou jeho pařížské motivy,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

210
Emler, František (1912-1992)
Květiny ve váze (Flowers in a vase)
tempera na kartonu, 12x14 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo
dole, autor studoval na AVU v Praze
u profesora Nejedlého, studijní pobyt
v Itálii, byl především krajinářem,
nejvíce oblíbené jsou jeho pařížské
motivy,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
211
Gozzard, James Walter (1888-1950)
Večer na cestě do statku (Evening
on the path to a farm)
kvaš na papíře, 17x26 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, britský romantický malíř,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

212
Gozzard, James Walter (1888-1950)
Koně na cestě do statku (Horses on
the path to a farm)
kvaš na papíře, 27x17 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, britský romantický malíř,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
213
Hradečný, Bohumil (1876-1960)
Pohled na horskou krajinu na
Moravě (A view of a mountain
landscape in Moravia)
olej na plátně, 61x93 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
malířství na akademii v Karlsruhe,
moravský krajinář, jeho díla se
objevovala na pohlednicích,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
214
Janeček, Ota (1919-1996)
Dívčí hlava z profilu (Female's head
in profile)
pastel na papíře, 25x40 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1985, vzadu
štítek s popisem, autor studoval na
ČVUT u malíře Odřicha Blažíčka a na
UMPRUM, v mládí ovlivněn
francouzskými moderními malíři
zejména Modiglianim, byl
vynikajícím kreslířem a ilustrátorem,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

215
Holler, Josef (1903-1962)
Dostihové koně (Racehorses)
olej na sololitu, 38x78 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na AVU v Praze a v Paříži, mnoho let
žil v Africe, byl profesorem na AVU
v Alžíru, malíř a grafik,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

216
Nechleba, Vratislav (1885-1965) –
okruh
Nahá dívka klečící na sofa (A naked
female kneeling on a sofa)
pastel na papíře, 60x46 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1942, Nechleba studoval na
pražské AVU u profesora Pirnera, byl
několikrát zvolen rektrorem AVU,
považovali ho za nejlepšího
portrétistu své doby,
vyvolávací cena: 28 000 CZK
(1120 EUR)
odhad: 32 000 až 40 000 CZK
217
Chmelík, Antonín (1924-1995)
Mlýn na Čertovce v Praze (A mill
on the channel Čertovka in Prague)
kresba kolorovaná akvarelem, 41x32
cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor byl uznávaným
ilustrátorem, rád zachycoval lidovou
architekturu,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

218
Prokop, Ferdinand *1880
Portrét dívky s krátkými vlasy (A
portrait of a female with short hair)
olej na plátně, ovál, 65x55 cm,
rámováno, dekorativní rám zdobený
růžemi a mašlí, signováno vpravo
dole, datováno 1910, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Pirnera,
Mařáka a Ottenfelda, ve studiu
pokračoval v Mnichově, byl
především figuralistou,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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219
Václavík, Rudolf * 1898
Pohled na přístav města u
Jaderského moře (A view of a
harbour by the Adriatic sea)
olej na plátně, 80x99 cm, rámováno
signováno vpravo dole, autor studoval
na vídeňské akademii, byl především
krajinářem, rád zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

220
Nowak, Willi (1886-1977)
Dřevorubci (Woodcutters)
akvarel na papíře, 36x25 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesora
Thieleho, později také profesorem na
akademii,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

221
Toňátko-Boubín, Antonín* 1903
Chalupa u rybníčku (A Cottage by
the pond)
olej na kartonu, 34x48 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na ukrajinské akademii v Praze a
soukromě u Aloise Kalvody, byl
především krajinářem,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

222
Mezerová –Winterová, Julie (18931980)
Městečno v jižní Francii (A town in
South France)
akvarel na papíře, 30x47 cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo
dole, datováno 1936, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně
květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

223
Mezerová –Winterová, Julie (18931980)
Keř se žlutými květy (A shrub with
yellow flowers )
perokresba na papíře kolorovaná
akvarelem, 33x49 cm, rámováno pod
sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1937, obraz z pozůstalosti
J.W. Mezerové, autorka studovala na
UMPRUM v Praze, vystavovala na
francouzských salonech, proslavila se
hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 3500 až 4500 CZK

224
Anonym
Plachetnice u holandského pobřeží
(Sailing boats near Dutch shore)
olej na plátně, 74x100 cm, rámováno,
signováno vpravo dole nečitelně,
holandský malíř 2. poloviny 19.
století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 14 000 CZK
(560 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK

225
Láznička, Ladislav (XX.)
Stromy u cesty (Trees along a road)
olej na kartonu, 50x60 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, moravský
krajinář narozený ve Vídni, studoval
mimo jiné u malíře Fr. A. Jelínka,
vyvolávací cena: 5500 CZK
(220 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

226
Malý, Franta (Hájek-Hvězdinský)
* 1910
Pohled na orientální městečko
s olivovníkem (A view of the
oriental town with olive tree)
olej na plátně, 64x75 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, malíř krajinář
i figuralista, studoval u profesora
Bukovace, činný i jako spisovatel,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

227
Milinovský, Filip (1886-1958)
Louka s břízami (A meadow with
birches)
olej na kartonu, 24x31 cm, rámováno,
signováno vpravo nahoře, autor
studoval malířství na UMPRUM
v Praze a v Paříži, soukromě u
profesora Liebschera, studijní pobyt
v Paříži, byl především krajinářem,
často maloval na Slovensku,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
228
Mezerová –Winterová, Julie (18931980)
Hrách (Split peas)
olej na plátně, 66x52 cm, signováno
vlevo dole, adjustováno v blind rámu,
obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové,
autorka se narodila v Úpici u
Trutnova, studovala na UMPRUM
v Praze, vystavovala na
francouzských salonech, proslavila se
hlavně květinovými zátišími,
ovlivněna francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

229
Max, František * 1895
Pohled na chrám sv. Mikuláše na
Malé Straně (A view of the
Cathedral of St. Nicholas on the
Lesser Town)
tempera na papíře, 44x32 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1965, , autor
studoval na AVU u profesora
Preislera a Blažíčka, byl především
krajinářem, rád maloval Prahu, měl
charakteristickou pastózní malbu,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
230
Honoré, Louis (XX.)
Městečko Les Baux-de-Provence ve
francouzské Provence (A small
town in French Provence)
olej na plátně, 59x72 cm, rámováno,
paspartováno, signováno vlevo dole,
provensálský malíř poloviny 20.
století, malba kolem roku 1940,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

17

231
Honoré, Louis (XX.)
Městečko Gordes ve
francouzské Provence (A town
Gordes in French Provence)
olej na plátně, 59x72 cm, rámováno,
paspartováno, signováno vlevo dole,
provensálský malíř poloviny 20.
století, malba kolem roku 1940,
vyvolávací cena: 8000 CZK
(320 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

232
Medr, J. (XX.)
Faun a nymfa (Faun and Nymph)
olej na plátně, 28x39 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, český
figuralista 1. poloviny 20. století,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK

233
Mezerová –Winterová, Julie (18931980)
Pole pod horami (Fields under the
mountains)
olej na kartonu, 37x53 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně
květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 6500 až 8000 CZK

234
Smutný, Antonín (1890-1976)
Portrét dámy v klobouku (A
portrait of a lady in hat)
olej na plátně, 51x40 cm, rámováno,
signováno vlevo nahoře, autor
studoval na UMPRUM u profesora
Hofbauera a Jaroňka, u B. Jaroňka si
osvojil techniku dřevorytů a linorytů,
v době 1. světové války legionářem
v Rusku, byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 4500 CZK
(180 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

235
Mezerová –Winterová, Julie (18931980)
Ležící polonahá dívka (A lying half
nude female)
perokresba a uhel na papíře, 31x48
cm, rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, datováno 1931, obraz
z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka
studovala na UMPRUM v Praze,
vystavovala na francouzských
salonech, proslavila se hlavně
květinovými zátišími, ovlivněna
francouzskou modernou,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK

236
Pukl, Jaroslav *1893
Pohled na Malou Stranu s chrámem
svatého Mikuláše (A view of the
Lesser Town with the church of St.
Nicholas in Prague)
olej na plátně, 87x110 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, obraz
mimořádné velikosti a kvality, autor
studoval u Jaroslava Šetelíka, byl
především krajinářem, často
zobrazoval Prahu,
vyvolávací cena: 30 000 CZK
(1200 EUR)

odhad: 40 000 až 50 000 CZK
237
Jensen, C. H. (1882-1962)
Plachetnice na moři (A sailing boat
at sea)
olej na plátně, 45x63 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, dánský malíř
moří,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(320 EUR)
odhad: 10 000 až 15 000 CZK

238
Diblík, František Xaver (1887-1955)
Tetřevi na louce (Grouses on a
meadow)
olej na plátně, 54x69 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1946, autor studoval na
pražské AVU u profesora Schwaigra,
byl krajinářem i figuralistou, navrhl
prapory československých legií
v Itálii,
vyvolávací cena: 11 000 CZK
(440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

239
Anonym
Býk a kozy (A bull and goats)
olej na plátně, 22x29 cm, rámováno
v masivním rámu, Čechy 2. polovina
19. století, malováno ve stylu
holandských mistrů,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
240
Kurovský, Miloš *1924
Strašidlo s koulí v puse (A ghost
with a ball in mouth)
pastel na papíře, 45x64 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor pocházel z umělecké rodiny, byl
surrealistou, veřejnosti byl známý i
díky ateliéru „za oknem“ na Novém
Světě na Hradčanech, vystavoval
zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
241
Kurovský, Miloš *1924
Zelený mužíček (A green dwarf)
pastel na papíře, 54x41 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor pocházel z umělecké rodiny, byl
surrealistou, veřejnosti byl známý i
díky ateliéru „za oknem“ na Novém
Světě na Hradčanech, vystavoval
zejména v zahraničí,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK
242
Skramlík, Jan (rytíř) (1860-1936)
Mladá dáma hrající na spinet a
žena (A young lady playing on a
spinet and a woman)
olej na kartonu, 56x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU v Praze a v Mnichově,
studijní pobyt v Paříži, přátelil se
s malířem Brožíkem, Skramlík byl
figuralistou, rád zobrazoval historické
výjevy,
vyvolávací cena: 28 000 CZK
(1120 EUR)
odhad: 35 000 až 45 000 CZK
243
Anonym
Portrét dámy (A portrait of a lady)
pastel na papíře, 54x38 cm rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole
nečitelně, francouzský malíř 2.
poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
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244
Burian, Zdeněk (1905-1981)
Dva lovci v divokém lese (Two
hunters in wild forest)
kvaš na papíře,36x27 cm, rámováno
pod sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole iniciálami, Burian díky
mimořádnému talentu už ve 14 letech
nastoupil na doporučení Maxe
Švabinského na AVU v Praze, byl
mimořádným ilustrátorem, ilustroval
nespočet dobrodružných knih,
proslavili ho zejména ilustrace a
obrazy vyhynulých živočichů, které
vytvářel ve spolupráci
s paleontologem Josefem Augustou,
Burianův věhlas je mezinárodní,
vyvolávací cena: 40 000 CZK
(1600 EUR)
odhad: 55 000 až 70 000 CZK

245
Loukota, Josef (1879-1967)
Sedící žena a dívka (A sitting
woman and girl)
akvarel na papíře, 33x29 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole, obraz se
secesními prvky, autor studoval na
AVU u profesorů Brožíka a
Schwaigra, byl jedním z nejlepších
figuralistů své doby, profesorem na
AVU,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 24 000 až 30 000 CZK

246
Hofman, František (1891-1969)
Nahá dívka s ovocem a papouškem
(A naked female with fruit and
parrot)
olej na plátně, 78x88 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno
1933, autor studoval na pražské AVU
v Praze u profesora Františka Ženíška,
rád maloval akty žen a dívek,
vyvolávací cena: 59 000 CZK
(2360 EUR)
odhad: 65 000 až 85 000 CZK

247
Fleischmann, Pavel (1898-1978)
Portrét zrzavé dámy (A portrait of
a ginger lady)
pastel na papíře, 67x49 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
autor se narodil v Plzni, zemřel ve
Švédsku, studoval na akademii
v Praze a Mnichově, studijní pobyty
v Itálii, Paříži, v roce 1939 z rasových
důvodů emigroval do Švédska, kde se
oženil s malířkou Idou Nyström,
v roce 1949 získal švédské občanství,
v raném období maloval žánrové
obrázky ze živoda Židů, později
krajinářem, ve 30. letech hodně
pracoval pastelem, jeho obrazy mimo
jiné ve sbírce pražského židovského
muzea,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

248
Kozák, Václav (1889-1969)
Plachetnice na moři u kotvícího
kůlu z dálky (A sailing boat on sea
near anchor stake from distance)
olej na kartonu, 39x49 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
malířství u profesora Engelmüllera
v Praze a dále v Mnichově a ve Vídni,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK
249
Kozák, Václav (1889-1969)
Plachetnice na moři u kotvícího
kůlu (A sailing boat on sea near
anchor stake)
olej na kartonu, 39x49 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
malířství u profesora Engelmüllera
v Praze a dále v Mnichově a ve Vídni,
byl především krajinářem,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 4500 až 5500 CZK

250
Schovánek, Emil (1885-1947)
Moře s kameny (A sea with stones)
olej na plátně, 56x76 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, autor studoval
na pražské AVU u profesorů Hynaise
a Bukovace, byl krajinářem i
figuralistou,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

251
Jandejsek, Vladimír *1923
Abstrakce s lidskými postavami (An
abstraction with human figures)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem,
27x37 cm, rámováno pod sklem,
signováno vlevo dole, datováno 1983,
malíř a architekt, věnuje se abstraktní
malbě,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK

252
Jandejsek, Vladimír *1923
Abstrakce s podivnými tvory (An
abstraction with strange creatures)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem,
31x42 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, malíř a
architekt, věnuje se abstraktní malbě,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3000 až 3600 CZK
253
Šetelík, Jaroslav (1881-1955)
Dvorek u chalupy (A cottage
backyard)
akvarel na papíře, 27x33cm,
rámováno pod sklem, signováno vlevo
dole, datováno 1916, autor studoval
na pražské AVU u profesora
Ottenfelda, studijní pobyt
v Mnichově, byl vynikajícím
krajinářem, ve své době považován za
nejlepšího malíře pražských motivů,
vyvolávací cena: 16 000 CZK
(640 EUR)
odhad: 20 000 až 25 000 CZK
254
Anonym
Jezero Königsee v Alpách (The lake
Königsee in Alpes)
olej na plátně, 60x79 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno
1930,
vyvolávací cena: 22 000 CZK
(880 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK
255
Anonym
Jesličky v Betlémě (Christmas crib
in Bethlehem)
olej na na plátně, fixováno na kartonu,
52x37 cm, rámováno,
signováno vpravo dole nečitelně,
český malíř kolem poloviny 19.
století,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 16 000 až 20 000 CZK
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256
Schlosser, Robert (1880-1943)
Milenci v parku (Lovers in a park)
černobílý kvaš na papíře, 50x34 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo nahoře, datováno 1909, autor
studoval na pražské UMPRUM u
profesorů Schikanedera a Preislera,
malíř a vynikající ilustrátor, maloval
zejména žánrové výjevy,
vyvolávací cena: 6000 CZK
(240 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

260
Svoboda, Josef * 1901
Krajina s kameny a jezírkem (A
landscape with stones and small
lake)
olej na sololitu, 68x97 cm, rámováno
v dekorativním rámu, signováno
vpravo dole, autor studoval malířství
soukromě, studijní pobyty ve Francii a
Itálii, byl malířem moří, módní autor
první republiky,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

257
Dědina, Jan (1870-1955)
Portrét dívky se zrzavými vlasy (A
portrait of a ginger)
kresba tužkou kolorovaná akvarelem,
50x31 cm, rámováno pod sklem,
signováno vpravo dole, datováno
1922, malíř a sochař, studoval na
pražské AVU u profesorů Ženíška a
Pirnera, byl především figuralistou,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK

261
Naske, František Xaver (1884-1959)
Zrzavá žena s kočárkem (A ginger
with a stroller)
akvarel na papíře, 25x16 cm,
rámováno pod sklem, signováno
vpravo dole, autor studoval na AVU u
profesora Schwaigra, studijní pobyty
v západní Evropě, byl vynikajícím
figuralistou a malířem žánrových
výjevů, jeho manželka byla herečka,
pohyboval se v uměleckém prostředí,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

258
Anonym
Romantická krajina s Alpami (A
romantic landscape with Alps)
olej na plátně, 62x94 cm, rámováno,
rakouský malíř poloviny 19. století,
kvalitní provedení,
vyvolávací cena: 40 000 CZK
(1600 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK
259
Nagl, František Mořic (1889-1944)
Malé lodě u vesnice (Small boats by
a village)
kombinovaná technika, kvaš a pastel
na papíře, 33x45 cm, rámováno pod
sklem, paspartováno, signováno
vpravo dole, datováno 1937, autor
pocházel ze zámožné židovské rodiny,
studoval na AVU u profesora
Schwaigra, za první světové války byl
vážně zraněn, zemřel i s rodinou
v Osvětimi, zachovaly se jeho malby
z Terezínského ghetta,
vyvolávací cena: 3500 CZK
(140 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK

262
Klouda, Hynek (1930-2010)
Polonahá dívka v koupelně (A half
nude female in a bathroom)
olej na plátně, 97x82 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1959,
autor studoval na pražské AVU u
profesorů Nechleby, Rady a Holého,
H. Klouda byl především restaurátor
specialista na nástěnou a gotickou
malbu, restaruroval mimi jiné
Reinerovu kopuli u Křížovníků, jako
malíř byl ovlivněn moderními směry
60. a 70. let 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
263
Naske, František Xaver (1884-1959)
Sedící dívka v divadelním kostýmu
s dítětem (A sitting female in a
theatre costume with a child)
olej na plátně, 89x104 cm,
adjustováno v bohatě zdobeném rámu,
signováno vlevo dole, autor studoval
na AVU u profesora Schwaigra,
studijní pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 30 000 CZK
(1200 EUR)
odhad: 45 000 až 55 000 CZK

264
Pek, Samuel (XIX.)
Půlpostava dívky s hrozny vína
(Half figure of a female with
grapes)
olej na plátně, 76x55 cm, rámováno,
signováno dole uprostřed, datováno
1873, mírně restaurováno, rakouský
malíř 2. poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

265
Mysliveček, J. Václav (1812-1882)
Portrét dámy (A portrait of a lady)
olej na plátně, 23x19 cm, rámováno,
signováno vpravo dole: J.V.
Misliveczek, datováno 1948, autor
studoval AVU v Praze, byl oblíbeným
portrétistou předních pražských rodin,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

266
Mysliveček, Josef Václav (18121882)
Portrét muže (A portrait of a man)
olej na plátně, 23x18 cm, rámováno,
párový obraz k dámě, autor studoval
AVU v Praze, byl oblíbeným
portrétistou předních pražských rodin,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK
267
Naske, František Xaver (1884-1959)
Portrét dívky v zimní čepici (A
portrait of a famale in winter hat)
akvarel na papíře, 30x22 cm,
rámováno pod sklem, paspartováno,
signováno vpravo dole iniciálami,
datováno 1957, autor studoval na
AVU u profesora Schwaigra, studijní
pobyty v západní Evropě, byl
vynikajícím figuralistou a malířem
žánrových výjevů, jeho manželka byla
herečka, pohyboval se v uměleckém
prostředí,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

20

268
Písecký (Liška), Josef * 1878
Krajina se zelenými loukami a
stromy (A landscape with green
meadows and trees)
olej na kartonu, 49x60 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, datováno 1914,
autor studoval malířství u profesora
Quasta, byl především krajinářem, rád
zobrazoval moře, oblíbený autor
v období I. republiky,
vyvolávací cena: 6500 CZK
(260 EUR)

odhad: 12 000 až 15 000 CZK
269
Liebscher, Karel (1851-1906)
Pohled na městečko s věžemi a
hradbami (A view of the town with
towers and fortification)
kvaš na kartonu, 15x22 cm, rámováno
pod sklem, signováno vlevo dole,
bratr Adolfa Liebschera, studoval na
pražské polytechnice, větnoval se
především krajinomalbě, zobrazoval
zejména česká města,
vyvolávací cena: 12 000 CZK
(480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK

270
Wünsch, Jaroslav (1898-1973)
Ženy věšící prádlo (Women hanging
cothes)
olej na plátně, 48x68 cm, rámováno,
signováno vpravo dole, datováno
1952, autor bojoval v 1. světové válce,
později studoval na pražské
ukrajinské malířské akademii, přátelil
se mimo jiné s malíři Janem Zrzavým,
s Václavem Rabasem, Wünsch rád
maloval žánrové výjevy, po 2. světové
válce pracoval ve stylu socialistického
realismu,
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 6000 až 8000 CZK
271
Petters, Josef (1881-1915)
Muž a žena s prodavačkou jablek
(A man and a lady with woman
selling apples)
kvaš na papíře, 89x56 cm, rámováno
pod sklem, signováno vpravo dole,
datováno 1903, autor studoval na
UMPRUM v Praze a potom na
akademii v Mnichově, byl figuralistou
a ilustrátorem v Maroldově stylu, žil
v Paříži a později v Mnichově, kde po
Maroldovi ilustroval časopis
„Fliegende Blätter“,
vyvolávací cena: 25 000 CZK
(1000 EUR)
odhad: 30 000 až 35 000 CZK

272
Kroj, T. (XIX.-XX.)
Portrét dívky v šatech s čelenkou
(Portrait of a female in a dress with
headband)
pastel, 57x40 cm, rámováno pod
sklem, signováno vlevo dole,
datováno 1921, český malíř počátku
20. století, figuralista, rád zobrazoval
žánrové výjevy, jeho obrazy se
objevovaly i na pohlednicích,
inspirován Adolfem Liebscherem,
malířství studoval ve Vídni a
v Mnichově,
vyvolávací cena: 3000 CZK
(120 EUR)
odhad: 5000 až 6000 CZK
273
Koudelka, Josef (1877-1960)
Sedící dívčí akt (A sitting nude
female)
olej na plátně, 60x48 cm, rámováno,
signováno vlevo dole, autor studoval
AVU v Praze u profesorů Pirnera,
Brožíka a Schwaigrera, byl především
figuralistou, řadí se spolu
s Františkem Úprkou k předním
folklórním malířům,
vyvolávací cena: 15 000 CZK
(600 EUR)
odhad: 25 000 až 30 000 CZK

VII. PLASTIKY, SKULPTURY
(SCULPTURES, FIGURES)

274
Moselsio, Simon (1890-1964)
Nahá stojící dívka (A naked
standing female)
broz na válcovém černobílém
mramoru, výška 36 cm, značeno
v brozu, Moselsio byl známý art
decový sochař amerického původu
působící v Evropě,
vyvolávací cena: 11 000 CZK
(440 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
275
Mirval, Claude (XIX.-XX.)
Busta chlapce (A bust of a boy)
keramika na dřevěném podstavci,
výška 31 cm, značeno ve hmotě,
francouzský sochař přelomu 19. a 20.
století,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

276
Heusers, Herman (1892-1938)
Keramická busta mladé dámy (A
ceramic bust of a young lady)
patinováno, signováno vzadu ve
hmotě, výška 46 cm,
belgický sochař, tvořil zejména
v období art deco,
vyvolávací cena: 12 000
CZK (480 EUR)
odhad: 14 000 až 18 000 CZK
277
Anonym
Jelen v říji (A deer in ting season)
patinovaný bronz, výška 32 cm,
Čechy, 1. třetina 20. století, kvalitní
provedení,
vyvolávací cena: 10 000 CZK
(400 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK
278
Moselsio, Simon (1890-1964)
Faun svádějcí dívku (Faun
tempting a female)
patinovaný bronz na černém
mramorovém podstavci, celková
výška 37 cm, značno v bronzu, mírně
poškozený podstavec, původní model
z 20.-30. let 20. století, Moselsio byl
známý art decový sochař amerického
původu působící v Evropě,
vyvolávací cena: 32 000 CZK
(1280 EUR)
odhad: 50 000 až 60 000 CZK

279
Anonym
Busta Marie Antoinetty (A bust of
Maria Antoinette)
patinovaná sochařská sádra, výška 62
cm, francouzský sochař 2. poloviny
19. století, zhotoveno v Paříži,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 5500 až 7000 CZK
280
Šaloun, Ladislav (1870-1946)
Busta Karla Havlíčka Borovského
(A bust of K. H. Borovský)
pálená hlína, výška 46 cm, signováno
ve hmotě, autor studoval u profesora
Schnircha, byl ovlivněň francouzským
sochařem Rodinem, ve svém
vrcholném období pracoval
v secesním stylu, podílel se na
výzdobě Obecního domu, vytvořil
pomník Jana Husa na Staroměstském
náměstí,
vyvolávací cena: 2500 CZK
(100 EUR)
odhad: 4000 až 5000 CZK
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281
Anonym
Kristus ze slonoviny v rámečku
(Christ of ivory in frame)
řezba ze slonoviny, celková výška
s rámečkem 49 cm, kříž ebenové
dřevo, osazeno v dřevěném rámečku
na fialovém sametovém podkladě,
mírně poškozeno, francouzský sochař
2.poloviny 19. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

286
Anonym
Dřevěná socha římského vojáka s
vousy v životní velikosti (A wooden
statue of Roman soldier with beard
in life size)
polychromované dřevo, výška 179
cm, německý sochař 19. století,
kvalitní provedení, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 80 000 CZK
(3200 EUR)
odhad: 90 000 až 110 000 CZK

282
Anonym
Bronzový chrt na dřevěném
podstavci (A bronze greyhound on
wooden pedestal)
patinovaný bronz na černém dřevě,
výška 26 cm, podstavec zaoblené
rohy, socha volně ložená na podstavci,
rakouský sochař 1. třetiny 20. století,
vyvolávací cena: 7000 CZK
(280 EUR)
odhad: 10 000 až 12 000 CZK

287
Anonym
Dřevěná socha římského vojáka bez
vousů v životní velikosti (A wooden
statue of Roman soldier without
beard in life size)
polychromované dřevo, výška 180
cm, německý sochař 19. století,
kvalitní provedení, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 80 000 CZK
(3200 EUR)
odhad: 90 000 až 110 000 CZK

283
Anonym
Dřevěná světice se svatozáří (A
wooden saint woman with halo)
polychromované dřevo, výška 66 cm,
český sochař 2. poloviny 18. století,
ovlivněno klasicismem,
vyvolávací cena: 9000 CZK
(360 EUR)
odhad: 12 000 až 15 000 CZK

288
Schwarz, Josef Václav * 1908
Busta svatého Václava (A bust of
saint Wenceslas)
glazovaná keramika, výška 32 cm,
signováno ve hmotě, autor studoval na
AVU u profesora Kafky,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3200 až 4000 CZK

284
Auquier, Ulysse David (1897-1987)
Velký stojcící dívčí akt (A large
standing nude female)
dřevo, výška 114 cm, signováno na
podstavci ve dřevě, Belgie, 2.
polovina 20. století,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 8 000 až 10 000 CZK

285
Scotte, A. J. (1865-1905)
Stojící dívka s vědrem (A standing
female with a pail)
patinovaná kovová kompozice, výška
45,5 cm, signováno, značeno: Made in
France, Paris, nápis: Bonne Féte
(Šťastný svátek),
vyvolávací cena: 4000 CZK
(160 EUR)
odhad: 6400 až 8000 CZK

289
Kutálek, Jan (1917-1987)
Keramické sedící strašidlo (A
ceramic sitting ghost)
červeně glazovaná keramika, výška 30
cm, značeno písmenem K, Znojmo,
60.-80, léta 20. století, sběratelsky
oblíbený autor sošek
se surrealistickými náměty,
vyvolávací cena: 5000 CZK
(200 EUR)
odhad: 8000 až 10 000 CZK

290
Anonym
Bronzový kůň (A bronze horse)
bronz, výška 13 cm, Čína, 19. století,
vyvolávací cena: 900 CZK
(36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

291
Anonym
Soška Číňanky (A small statue of
chinese woman)
řezba v zeleném kamenu, výška 15
cm, postava z čínské mytologie,
výška, Čína, 20. století,
vyvolávací cena: 900 CZK
(36 EUR)
odhad: 1200 až 1500 CZK

292
Anonym
Klečící indická žena (A kneeling
Idian woman)
bronz malovaný za studena, výška 13
cm, Indie, 19. století,
vyvolávací cena: 1600 CZK
(64 EUR)
odhad: 2400 až 3000 CZK

293
Anonym
Budha z hnědého kamene (Budha of
a brown stone)
řezba v karneolu, výška 12 cm, Indie,
20.-30. léta 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK
(48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK

294
Anonym
Bronzová kočka (A bronze cat)
bronz, délka 8 cm, Čína, 19. století,
původně olejová lampa,
vyvolávací cena: 1000 CZK
(40 EUR)
odhad: 1400 až 1800 CZK

295
Anonym
Mosazná opice držící penis (A brass
monkey holding a penis)
mosaz, délka 3,5 cm, Indie, 20.-30.
léta 20. století,
vyvolávací cena: 300 CZK
(12 EUR)
odhad: 500 až 600 CZK

296
Anonym
Bronzový pes (A bronze dog)
bronz, délka 6 cm, Čína, přelom 19. a
20. století,
vyvolávací cena: 700 CZK
(28 EUR)
odhad: 1000 až 1200 CZK
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297
Anonym
Voják s mečem na koni (A soldier
with sword on horse)
řezba ve slonovině, výška 8 cm, Indie,
19. století, mírně poškozeno,
vyvolávací cena: 1200 CZK
(48 EUR)
odhad: 2000 až 2500 CZK
298
Anonym
Budha ze zeleného kamene (A
Buddha of green stone)
řezba v zeleném kamenu, výška 23
cm, Čína, 20. století,
vyvolávací cena: 1200 CZK
(48 EUR)
odhad: 1600 až 2000 CZK
299
Anonym
Drak ze zeleného kamene (A dragon
of green stone)
řezba v zeleném kamenu, délka 26
cm, postava z čínské mytologie, Čína,
20. století,
vyvolávací cena: 2000 CZK
(80 EUR)
odhad: 3000 až 4000 CZK
300
Axmann, Josef (1891-1947)
Klečící nahá dívka (A kneelig nude
famale)
keramika, výška 19 cm, značeno ve
hmotě, moravský autor, studoval na
AVU v Praze u profesora Myslbeka,
studijní pobyty v Itálii, Francii, byl
sochařem a medailérem,
vyvolávací cena: 1000 CZK
(40 EUR)
odhad: 1200 až 1600 CZK
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