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I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A 

HRAČKY (USED OBJECTS AND 

TOYS) 

 

1 

Černý cylindr (A black cylider) 

Čechy, Praha, firma Hess, přelom 19. 

a 20. století, králičí kůže, hedvábná 

podšívka, dobrý stav, značka výrobce 

O. F. Hess, Prague, výška 16,5 cm, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2500 až 3000 CZK 

 

2 

Námořnická šavle (Navy saber)  

Belgie, počátek 20. století, mosazný 

koš, kožená pochva zdobená mosazí 

znakem kotvy a mušle, délka 85 cm, 

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

3 

Přilba francouzské policie (French 

police helmet) 

Francie, 50.-60. léta 20. století, ocel, 

značeno odznakem, dobrý stav, výška 

20 cm, 

vyvolávací cena: 1600 CZK 

(62 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

4 

Vázička vyřezaná z rohoviny (A 

vase carved from the horn)  

Německo, přelom 19. a 20. století, 

řezba ve stylu kamejí z kravského 

rohu s výjevem plachetnic na jezeře, 

výška 15,5 cm,    

vyvolávací cena: 1500 CZK 

(58 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

5 

Kovová oválná mísa se skleněnou 

vložkou (A metal oval bowl with 

glass insert) 

Čechy, 1. čtvrtina 20. století, secesní 

styl, obecný kov, plasticky zdobeno 

růžemi, pokoveno, mírně setřeno, 

vložka zdobená rytinami 

s vegetativním dekorem, celková 

délka 28 cm,   

vyvolávací cena: 900 CZK 

(35 EUR) 

odhad: 1400 až 1800 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Mosazný kulatý rámeček 

s fotografií (A round brass frame 

with photo) 

Čechy, počátek 20. století, rámeček 

bohatě plasticky zdoben, nahoře 

mašle, stojánek na stůl, průměr 9,5 

cm,   

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1400 až 1800 CZK 

 

7 

Dva stříbrné kroužky na ubrousky 

(Two silver napkin rings) 

Československo, Moravská Třebová, 

František Bibus, 20.-30. léta 20. 

století,  plasticky zdobeno, vyryta 

jména Jana a Karel, dobový punc, Ag 

800/1000, hmotnost 46,4 g,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

8 

Betlém ve skautském stylu 

v dřevěné krabici (Christmas 

nativity scene in scout style in 

wooden box)  

Čechy, přelom 20. a 21. století, 

papírový betlém, podle vzoru z 20.-

30. let 20. století, tak zvaný „Skautský 

betlém“, lepeno na překližce, ručně 

vyřezáno, sestaveno v 

dřevěné krabici, výška krabice 22 cm,    

vyvolávací cena: 1000 CZK 

(38 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

9 

Betlém s andělem nad stájí 

v dřevěné krabici (Christmas 

nativity scene with angel  

over the stable in box) 

Čechy, přelom 20. a 21. století,  

papírový betlém, autor Marie 

Fischerová-Kvěchová (1892-1984), 

lepeno na překližce, ručně vyřezáno, 

sestaveno v dřevěné krabici, výška 

krabice 46 cm,    

vyvolávací cena: 3200 CZK 

(123 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Betlém s kometou nad stájí 

v dřevěné krabici (Christmas 

nativity scene with comet above the 

stable in wooden box)  

Čechy, přelom 20. a 21. století, 

papírový reklamní betlém, podle 

vzoru z 20.-30. let 20. sotletí, tak 

zvaná „Cikorka“, lepeno na překližce, 

ručně vyřezáno, sestaveno v dřevěné 

krabici, výška krabice 22 cm,    

vyvolávací cena: 1000 CZK 

(38 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

  

11 

Peněženka v mosazném pouzdře 

zdobená emaily (A wallet in a brass 

case decorated with enamels) 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, oboustraně zdobeno emaily s 

květinovým dekorem 

v neorokokovém stylu, kožený 

vnitřek, mírně pozškozeno, délka 8,5 

cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

12 

Servírovací vidlička a nůž v krabici 

(A serving fork and knife in box)  

Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. 

století, stříbrné rukojeti, leptané a 

zlacené střenky, Ag 800/1000,  

celková hmotnost 223,1 g,  

vyvolávací cena: 1900 CZK 

(73 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

13 

Dezertní vidličky a nože pro šest 

osob (Dessert forks and knives for 

six persons) 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, stříbrné rukojeti, leptané a 

zlacené střenky, Ag 800/1000, 

celková hmotnost 370,8 g, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

14 

Cínová mistička s rakem a včelou 

(A tin small dish with crayfish and 

bee) 

Čechy, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, plasticky zdobeno, 

průměr 15 cm, 

vyvolávací cena: 1600 CZK 

(62 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 
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15 

Hudební nástroj – lesní roh 

(Musical instrument – Horn)  

Francie, Lyon, Gailland & Laiselet, 

mosazné tělo, stříbrný náustek, délka 

67 cm, počátek 20. století, mírně 

poškozeno,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

16 

Dřevěná hůlka s řezbou listů a 

hlavy Jana Žižky z Trocnova (A 

wooden stick with engraving of 

leaves and head John Žižka from 

Trocnov)  

Čechy, 1. třetina 20. století, hnědé 

dřevo, délka 89 cm, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

17 

Dětské chrastítko z kovu a rohoviny 

(A baby rattle made of metal and 

horn)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, plasticky zdobeno ptáky, 

ověsky tvaru žaludů, výška 18,5 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

 

18 

Dřevěná loutka princezny (A 

wooden puppet of princess)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 25 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

  

 

19 

Dřevěná loutka dvořana v klobouku 

(A wooden puppet of courtier i hat)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 23 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

 

20 

Dřevěná loutka vojáka (A wooden 

puppet of soldier)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 20 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

 

21 

Dřevěná loutka dívky (A wooden 

puppet of girl)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 18 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

22 

Dřevěná loutka Žida (A wooden 

puppet of Jew)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 20 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

23 

Dřevěná loutka šlechtice v černém 

obleku (A wooden puppet of 

nobleman in black suit)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 21,5 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

24 

Dřevěná loutka prince (A wooden 

puppet of prince)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 22,5 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

25 

Dřevěná loutka dámy (A wooden 

puppet of lady)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 19 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

26 

Dřevěná loutka trpaslíka (A 

wooden puppet of dwarf)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 16,5 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Dřevěná loutka vodníka (A wooden 

puppet of water goblin)  

Čechy, přelom 18. a 19. století, řezba 

ve dřevě polychromie, originální 

oblečení, poškozeno, výška 17,5 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

  

28 

Dřevěná socha pastevece nesoucího 

ovci (A wooden statue of shepherd 

carring a sheep) 

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo výška 38 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

29 

Dřevěná socha ženy na vebloudu (A 

wooden statue of woman on camel) 

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, výška 42 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

30 

Stříbrná krabička (A silver box) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

zdobeno gilošováním a rytím, uvnitř 

dřevěná vložka, ryté iniciály SZ, Ag 

900/1000, hmotnost 185,9 g,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

31 

Dřevěná socha stojícího velblouda 

(A wooden statue of standing camel) 

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, výška 32 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

 

32 

Dřevěná socha ležícího velblouda (A 

wooden statue of laying camel) 

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, délka 28 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(100 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 
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33 

Dřevěná socha muže krotícího koně 

(A wooden statue of man taming a 

horse)  

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, výška 40 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

34 

Dřevěná socha bojovníka na koni 

(A wooden statue of warrior on a 

horseback)  

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, výška 40 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

35 

Dřevěná socha černocha na 

velbloudovi (A wooden statue of 

black man on camel)  

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, výška 37 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

36 

Dřevěná socha černého krále na 

koni (A wooden statue of black king 

on a horseback)  

Čechy, okolí Klatov, přelom 19. a 20. 

století, figura do betléma, 

polychromované dřevo, výška 31 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

37 

Velká stříbrná mísa (A big silver 

bowl) 

Itálie, přelom 19. a 20. století, 

neobarokní styl, plasticky zdobeno, 

mísa na lvích nožkách, Ag 800/1000, 

hmotnost 1714,2 g, italský punc, 

osvědčení puncovního úřadu,   

vyvolávací cena: 39 000 CZK 

(1500 EUR) 

odhad: 45 000 až 55 000 CZK 

 

38 

Biedermeierovský sekretář 

(Biedermeier writing drawer)  

Čechy, 1. polovina 19. století, masiv, 

černé sloupky, sklápěcí psací deska, 

uvnitř drobné zásuvky a tajná 

schránka, mosazné kování, klíč, výška 

139 cm, mírně poškozeno,  

vyvolávací cena: 45 000 CZK 

(1800 EUR) 

odhad: 50 000 až 60 000 CZK 

39 

Hladký cínový korbel zdobený 

iniciály (A smooth pewter jug 

decorated with initials)  

Čechy, polovina 19. století, výška 

15,5 cm,   

vyvolávací cena: 2400 CZK 

(92 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

40 

Stříbrný košíček (A silver bascet)  

Itálie, počátek 20. století, plasticky 

zdobeno, původní punc, Ag 800/1000, 

hmotnost 136.3 g,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

II.  SKLO (GLASS) 

 

41 

Růžová váza zdobená květy a 

včelami (A rose vase decorated with 

flowers and bees) 

Čechy, konec 19. století, mléčné 

růžově vrstvené sklo, malováno 

emaily, nálepy v podobě včel, výška 

32 cm,  

vyvolávací cena:  3500 CZK  

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

42 

Kouřová dóza s víčkem zdobená 

rybou (A smoke glass bowl with lid 

decorated with fish)  

Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. 

století, fasetově broušené sklo, 

leptaný dekor ryby a mořských řas, 

malováno, originální nálepka, průměr 

18 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

43 

Růžová irisovaná váza (A pink 

iridescent vase)  

Čechy, Lenora, počátek 20. století, 

secesní styl, sklo barvené ve hmotě, 

irisováné na povrchu, výška 36 cm,  

vyvolávací cena: 7500 CZK  

(288 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

Souprava šesti typů křišťálových 

číší (A set of six types of crystal 

cups) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser,  

značeno leptanou značkou, 2. 

polovina 20. století, tak zvané obří 

číše ve zmenšené verzi, výška 

nejvyšší číše 26 cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

45 

Souprava šesti číší různých barev 

(A set of six cups of different colors) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. 

polovina 20. století, velké koňakové 

číše, výška 12 cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

46 

Křišťálová mísa černě malovaná 

dětmi, ženami a květinami (A 

crystal bowl black painted with 

children, women and flowers) 

Čechy, Kamenický Šenov (Stein 

Schönau), přelom 19. a 20. století,  

bohatě malováno tak zvaným 

švarclotem a zlatem, průměr 20,5 cm, 

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

47 

Váza z růžového mléčného skla 

s malbou učence (A vase of pink 

milk glass with painting of scholar) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

medailon s malbou portrétu 

pravděpodobně Leonarda da Vinci, 

výška 27,5 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

48 

Velká křišťálová váza s víkem 

s rytinou Prahy (A big crystal vase 

with lid with engraving of Prague) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

fasetově broušeno, pruh s rytinou 

veduty Prahy po celém obvoudu vázy, 

signováno Josef Drahoňovský (1877-

1938), výška 51 cm, 

vyvolávací cena: 35 000 CZK 

(1346 EUR) 

odhad: 40 000 až 50 000 CZK 
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49 

Červená váza s černými pruhy (A 

red vase with black stripes) 

Čechy, Lenora, Kralik, 20.-30. léta 20. 

století, sklo barvené ve hmotě, tak 

zvané tango barvy, výška 32,5 cm,   

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

50 

Křišťálová sklenice mléčně 

vrstvená, rytá a zlacená (A crystal 

glass milk overlayed, engraved and 

gilded)  

Čechy, polovina 19. století, broušené 

plochy a čočky, ryté výjevy 

lázeňských měst, zlaceno, výška 16,5 

cm,  

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

51 

Modrá vázička se zlatým pruhem 

s vyobrazením bojovníků (A blue 

vase with gold stripe depicting 

warriors)  

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 30.-40. 

léta 20. století, fasetově broušeno, 

zdobeno oroplastikou s antickými 

postavami, výška 16 cm,   

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(345 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

52 

Velká váza s dlouhým hrdlem 

z mléčného skla zdobená hnědými 

pruhy (A large vase with a long 

neck made of milk glass decorated 

with brown stripes)  

Čechy, 2. polovina 20. století, 

zhotoveno v benátském stylu, sklo 

barvené ve hmotě, výška 88 cm,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

53 

Křišťálová váza se žlutým 

vrstvením s broušenými ornamenty 

(A crystal vase with yellow layering 

with cut ornaments)  

Čechy, Nový Bor (Haida), 20.-30. léta 

20. století, ornamenty s vegetativním 

dekorem, výška 23 cm,  

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

54 

Křišťálová, uvnitř červená, hranatá 

váza (Crystal, red inside, square 

vase)  

Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20. 

století, barveno ve hmotě, výška 27 

cm, 

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

55 

Zelená váza malovaná stříbrem (A 

green vase painted with silver) 

Čechy, pravděpodobně Lenora,  

Kralik, počátek 20. století, secesní 

styl, mírně irizované sklo, stříbrné 

vegetativní ornamenty, výška 30,5 

cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

56 

Křišťálová cukřenka malovaná 

dekorem ovoce (A crystal suger 

bowl painted with fruit decor)  

Čechy, Kamenický Šenov, 1. čtvrtina 

20. století, secestní styl, malováno 

transparentními emaily černě a žlutě, 

zlaceno, značeno, výška 16 cm,   

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000  CZK 

 

57  

Miska s víčkem z křišťálového skla 

zdobená červeným dekorem 

angreštu (A small bowl with cover 

of crystal glass decorated with 

gooseberries)  

Francie, 20.-30. léta 20. století, 

lazurováno, leptáno, broušeno, průměr 

12 cm, mírně poškozeno,   

vyvolávací cena: 3200 CZK 

(123 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

58  

Válcovitá váza zdobená červenou 

lazurou s vyobrazením italských 

měst (A cylindrical vase decorated 

with red glaze depicting Italian 

cities)  

Čechy, škola v Kamenickém Šenově, 

2003, autorka Renata Grošaftová, 

křišťálové sklo, malované lazurou, 

výška 20 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

 

 

 

 

 

59  

Křišťálová mísa červeně vrstvená 

malovaná zlatem (A glass plate with 

red overaly painted with gold)  

Čechy, Nový Bor, přelom 19. a 20. 

století, křišťálové sklo, červeně 

vrstvené, broušené, zdobeno modrou 

lazurou, malováno zlatem, průměr 26 

cm,   

vyvolávací cena: 2800 CZK 

(107 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  CZK 

 

60  

Fialová váza plasticky zdobená 

prstenci (A purple vase decorated 

with plastic rings)  

Čechy, Nový Bor, 2. polovina 20. 

století, funkcionalistický styl, 

válcovitý tvar, výška 15 cm,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77  EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

61  

Váza z hutního skla s bublinami ve 

hmotě (A vase of blown glass with 

bubbles in the mass)  

Čechy, pravděpodobně Harrachov, 2. 

polovina 20. století, křišťálové sklo 

barvené ve hmotě do modro zelena, 

výška 28,5 cm,   

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

62 

Červený korbel s víčkem (A red 

tankard with lid) 

Čechy, 1. polovina 19. století, 

biedermeierovský styl, rubínové sklo, 

fasetově broušeno, výška 18 cm,   

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

  

63 

Mísa plasticky zdobená květy (A 

bowl plastically decorated with 

flowers)  

Francie, Etling, 20.-30. léta 20. století, 

umělecké lisované sklo ve stylu 

Lalique, styl art deco, barva skloviny 

měsíční svit, značeno, průměr 30,5 

cm,  

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 
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64 

Váza ze žlutého opálového skla se 

zatavenými oranžovými segmenty 

(A vase of yellow opal glass fused 

with orange segments)  

Francie, Verrerie d´Art Lorraine, 

kolem roku 1915, dlouhé štíhlé hrdlo, 

výška 68 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

65 

Skleněná vrstvená váza s dekorem 

jelena a stromů (A layered glass 

vase decorated with a deer and 

trees)  

Morava, Krásno nad Bečvou, 

Solomon Reich, 20-30. léta 20. století, 

žluté sklo, červěně vrstvené, hluboce 

leptaný a rytý dekor, výška 26 cm, 

vyvolávací cena: 7000 CZK  

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

66 

Skleněná vrstvená váza kulovitého 

tvaru s dekorem květů (A layered 

glass vase spherical shape decorated 

with flowers)  

Morava, Krásno nad Bečvou, 

Solomon Reich, 20-30. léta 20. století, 

kříšťálové sklo, červěně vrstvené, 

hluboce leptaný a rytý dekor, 

signováno, výška 21 cm, 

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(308 EUR) 

odhad: 11 000 až 14 000 CZK 

 

67 

Křišťálová váza se zlatými lvy (A 

crytal vase with golden lions)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

lisované sklo, leptaný dekor lvů a 

palem zlaceno, výška 24 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  CZK 

 

68 

Hnědá broušená váza se zlatým 

pruhem (A brown cut vase with 

golden stripe) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. 

léta 20. století, oroplastika s leptaným 

dekorem antických bojovníků a žen, 

fasetově broušeno, leptáno, zlaceno, 

výška 28,5 cm, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

69 

Zelená váza s víkem zdobená 

zlacenými antilopami a lvy (A green 

vase with lid decorated with gilded 

antelopes and lions) 

Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, dekor 

Etrusk, 20. léta 20. století, styl art 

deco, smaragdové sklo, leptáno, 

zlaceno, malováno, mírně poškozené 

jedno ucho, výška 18 cm,   

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad:16 000 až 20 000 CZK 

 

70 

Zlacená váza malovaná žlutými 

květy (A gilded vase paited with 

yellow flowers)  

Čechy, Karlovy Vary, Moser, přelom 

19. s 20. století, sklovina přechází 

z křišťálové do fialové, malováno 

emaily, značeno, výška 32 cm,   

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

71 

Oranžová váza s malbou vlčích 

máků (An orange vase with a 

painting of poppies)  

Francie, Legras, 1. čtvrtina 20. století, 

sklo barvené ve hmotě, malováno 

emaily, signováno, výška 45,5 cm, 

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000  CZK 

 

72 

Křišťálový pohár s nohou se 

zatavenou bílou spirálou (A crystal 

cup with leg with sealed white 

spiral) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

ledovaná sklo, v noze zatavená spirála 

po vzoru barokních pohárů, zlacený 

okraj, výška 21 cm,   

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

73 

Skleněná vrstvená mísa s dekorem 

jelena a stromů (Layered glass vase 

decorated with a deer and trees)  

Morava, Krásno nad Bečvou, 

Solomon Reich, 20-30. léta 20. století, 

křišťálové sklo, červěně vrstvené, 

hluboce leptaný a rytý dekor, průměr 

33 cm, 

vyvolávací cena: 6000 CZK  

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

 

 

 

 

74 

Skleněná váza s víkem malovaná 

zevnitř růžemi (A glass vase with lid 

painted from inside with roses)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

malováno zevnitř olejovými barvami 

ve stylu podmaleb, mírně poškozeno, 

výška 46 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK  

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

75 

Křišťálová a zelená váza s rytými 

tulipány (A crystal and green vase 

with engraved tulips) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. 

polovina 20. století, zhotoveno ve 

stylu secesních váz, broušené, hluboce 

ryté sklo, výška 26 cm,  

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

76 

Kříštálový korbel zdobený rytinami 

s cínovým víčkem (A crystal jug 

decorated with engravings with a 

tin lid)  

Čechy, 2. polovina 19. století, rytiny 

vegetativní dekor, víčko plasticky 

zdobené v historizujícím stylu, výška 

20 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

77 

Křišťálová a fialová karafa 

s řezbou květin (Crystal and violet 

carafe with engraving of flowers) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 1. 

čtvrtina 20. století, secesní styl, 

broušeno, hluboká řezba, broušený 

původní uzávěr, výška 18,5 cm, 

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

   

78 

Velká oranžová váza se zelenými 

pruhy (A big orange vase with 

green stripes) 

Čechy, Lenora, Kralik, 20. léta 20. 

století, styl art deco, sklo barvené ve 

hmotě, výška 43 cm,   

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

III. PORCELÁN  A KERAMIKA 

(PORCELAIN AND CERAMIC) 

 

79 

Porcelánový nahý chlapec sedící na 

base (A porcelain naked boy sitting 

on contrabass)  

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 1. 

třetina 20. století, glazováno, 

malováno, značeno, modelér 

Ferdinand Liebermann, restaurováno, 

délka 21 cm, 

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

80 

Porcelánová žirafa (A porcelain 

giraffe) 

Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. 

léta 20. století, glazováno, malováno, 

značeno, výška 32 cm, 

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

81 

Porcelánový čajový servis pro šest 

osob bohatě zdobený květinami (A 

porcelain tea set for six people 

richly decorated with flowers)  

Německo, Bavorsko, Nymphenburg, 

přelom 19. a 20. století, glazováno, 

malováno značeno,  celkem 15 kusů, 

konvička, cukřenka, mléčenka 6 šálků 

s podšálky, 6 dezertních talířků výška 

konvičky 22 cm,,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad:14 000 až 18 000 CZK 

 

82 

Socha múzy s harfou a věncem 

(Statue of a muse with a harp and a 

wreath)  

Čechy, Duchcov, Royal Dux, konec 

19. století, neorenesační styl, jemná 

kamenina malovaná v bronzových 

barvách, značeno, výška 37 cm,  

vyvolávací cena: 7000 CZK  

(269 EUR) 

odhad: 9000 až 11 000 CZK 

 

83 

Párové vázy zdobené kosatci (A 

pair of vases decorated with irisis) 

Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 

20. století, secesní styl, jemná 

kamenina, plasticky zdobeno, 

malováno v bronzových barvách, 

výška 35 cm, 

vyvolávací cena: 9500 CZK  

(365 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

 

 

84 

Fajánsová váza s malbou hroznů (A 

faiance vase painted with grapes) 

Slovensko, 18. století, Holíč, ve stylu 

habánské fajánse, glazováno, značeno, 

výška 20 cm,    

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

85 

Porcelánová váza s víkem s malbou 

dívky, kardinála a mouřenína 

(Porcelain vase with lid with 

painting of young lady, cardinal 

and black man)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

vídeňský styl, kobaltový základ, 

malováno zlatem, malovaný medailon 

se scénou z Othella, mírně poškozeno, 

výška 31 cm, 

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

86 

Keramická mísa plasticky zdobená 

obilnými klasy (A ceramic plate 

plastically decorated with grain 

ears) 

Čechy, Ditmar-Urbach, 30. léta 20. 

století, styl art deco, barevně 

glazováno, mísa na nožkách, barevně 

glazováno, průměr 26 cm, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

87 

Porcelánová soška holčičky 

s květinami (A porcelain statue of a 

girl with flowers)  

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 

výroční značka 1914-1917, ranný 

model Rosenthalu, glazováno, 

malováno značeno, výška 23 cm,   

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

88 

Velký Číňan s lampiónem (Big 

Chinese with a lampion) 

Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. 

léta 20. století, porcelán, glazováno, 

malováno značeno, výška 52,5 cm,   

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(333 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

Porcelánová miska s langustou (A 

porcelain bowl with crawfish) 

Dánsko, Kodaň, 1. třetina 20. století, 

malováno pod glazurou rybami a 

řasami, značeno, velký model, průměr 

28,5 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(146 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

90 

Velká váza gejšami a čaroději (A 

big vase with geishas and wizards) 

Japonsko, přelom 19. a 20. století, 

jemná kamenina styl 

sacuma,malováno, značeno, výška 37 

cm,   

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

91 

Keramický květináč zdobený 

antickými postavami (A ceramic 

flowerpot decoroted with antique 

figures) 

Čechy, počátek 20. století, glazováno, 

zdobeno domalovaným tiskem ve 

vídeňském stylu, výška 21 cm,  

vyvolávací cena: 3200 CZK  

(133 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

92 

Porcelánová váza malovaná ptáky - 

strakami (A porcelain vase painted 

with birds)  

Německo, Sasko, Kästner,  20.-30. 

léta 20. století, kodaňský styl, 

malováno pod glazurou, značno, 

výška 22,5 cm, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2200 až 3000  CZK 

 

93 

Porcelánová stojící nahá dívka 

s ručníkem (A porcelain standing 

nude famale with towel) 

Čechy, Duchcov, Royal Dux, 

polovina 20. století, glazováno, 

malováno, značeno, restaurováno, 

výška 26 cm,   

vyvolávací cena: 1500 CZK 

(58 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

  

94 

Porcelánový jezevčík (A porcelain 

dachshund)  

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-

30. léta 20. století, glazováno, 

malováno, značeno, délka 16,5 cm,  

vyvolávací cena: 4200 CZK 

(162 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 
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95 

Porcelánová vázička malovaná 

růžovými květy (A porcelain vase 

painted with pink flowers) 

Německo, Bavorsko,  

Rosenthal, 1. třetina 20. století, 

malováno pod glazurou v kodaňském 

stylu, značeno, výška 10,5 cm,  

vyvolávací cena: 900 CZK 

(35 EUR) 

odhad: 1100 až 1400 CZK 

 

96 

Keramická mísa na noze ve tvaru 

ptáka (A ceramic bowl on leg in the 

shape of bird) 

Čechy, pravděpodobně Ústí nad 

Labem, přelom 19. a 20. století 

Johann Maresch, terakota, délka 31 

cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

97 

Keramická figurální váza se selkou 

a husami (A ceramic figural vase 

with farmer wife and gooses 

Čechy, Ústí nad Labem, Johann 

Maresch, přelom 19. a 20. století, 

terakota, výška 65,5 cm, 

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 12 000 až 16 000 CZK 

 

98 

Porcelánová nahá dívka s koněm (A 

porcelain nude female with horse) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-

30. léta 20. století, glazováno, 

malováno značeno, tlačená značka 

modeléra, M.H. Fritz, velký model, 

výška 32,5 cm, 

vyvolávací cena: 10 000 CZK 

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

99 

Porcelánová váza s napoleonskými 

symboly (A porcelanin vase with 

Napoleon symbols) 

Francie, Paříž, polovina 20. století, 

empírový tvar, glazováno, ručně 

malováno, výška 37 cm,   

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR)  

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Párové fajánsové vázy 

s vyobrazením farmáře a farmářky 

(A pair of faience vases depicting a 

farmer and a farmer wife)  

Francie, Gien, 2. polovina 19. století, 

bohatě malováno, značeno GM v 

dekoru, výška 48 cm,  

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až  18 000 CZK 

 

101 

Pastýř s kozou (A shepherd with a 

goat)  

Čechy, Duchcov, Royal Dux, 1. 

třetina 20. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, velký 

model, výška 65,5 cm,   

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

102 

Porceláná dóza s víčkem ve tvaru 

dýně (A porcelain bowl with cover 

in the shape of pumpkin)   

Čechy, polovina 19. století, 

glazováno, malováno, mírně 

poškozeno, délka 22 cm,   

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

103 

Porcelánový turecký sluha (A 

porcelain Turkish servant) 

Německo, Bavorsko, 

Hutschenreuther, 20.-30. léta 20. 

století, glazováno, zlaceno, značeno, 

tlačená značka modeléra, výška 23,5 

cm,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

104 

Porcelánový nahý chlapec 

s tučňákem a krabem (A porcelain 

naked boy with penguin and crab) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 1. 

třetina 20. století, glazováno, 

malováno, značeno, modelér 

Ferdinand Liebermann, délka 13 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 6500 až 8000  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

Keramická mísa na noze plasticky 

zdobená konvalinkami (A ceramic 

dish on a foot plastic decorated with 

a lily)  

Německo, Villeroy a Boch, 

Schramberg (VBS), 1. čtvrtina 20. 

století, secesní styl, barevně 

glazováno, značeno, průměr mísy 24 

cm,  

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

106 

Figurální váza s polonahou dívkou 

(A figural vase with a half nude 

female)  

Čechy, Bechyně, přelom 19. a 20. 

století, secesní styl, značeno: „Made 

in Austria“, patinovaná keramika, 

plasticky zdobeno, dekor dívky a 

mořských vln, výška 43 cm,   

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

107 

Porcelánový čajový servis zlacený a 

malovaný květinami (Porcelain tea 

set gilted and painted with flowers) 

Čechy, Březová (Pirkenhammer), 2. 

polovina 19. století, glazováno, 

plasticky zdobená ucha stylizovanými 

lvy, konvička, cukřenka, mléčenka, 6 

šálků s podšálky, celkem 9 kusů, 

výška konvičky 23 cm,   

vyvolávací cena: 5000 CZK  

(192 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

108 

Porcelánový úředník sedící na žídli 

s kývající hlavou (A porcelain clerk 

sitting on a chair with a nodding 

head)  

Anglie, 2. polovina 19. století, 

glazováno, malováno, značeno 

značkou kotvy, pohyblivý 

mechanizmus hlavy, výška 10,5 cm,   

vyvolávací cena: 2900 CZK 

(112 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

109 

Zelená keramická váza s uchy (A 

green ceramic vase with handles)  

Čechy, Eichwald (Dubí), přelom 19. a 

20. století, barevně glazováno, 

plasticky zdobeno v duchu secese, 

značeno, výška 34 cm,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 
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110 

Jídelní servis s dekorem květin (A 

dining porcelain set with decoration 

of flowers)  

Čechy, Stará Role (Alttröhlau), 

polovina 19. století, značeno tlačenou 

značkou, porcelán, glazováno, 

domalovaný tisk, zlaceno, 9 velkých 

talířů o průměru 24 cm, 3 hluboké 

talíře, 2 malé talíře, terina, malý a 

velký omáčník, celkem 18 kusů, 

mírně poškozeno,   

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

111 

Art decová keramická miska 

malovaná modře a zlatě (An Art 

Deco ceramic bowl painted in blue 

and gold)  

Francie, Longwy, 20.-30. léta 20. 

století, bíle glazovaná keramika, 

malováno, průměr 18 cm,    

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

112 

Párové porcelánové vázy s malbami 

milenců (A pair of porcelain vases 

with paintings of lovers)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

neobarkoní styl, na jedné straně každé 

vázy milenci, na druhé architektura, 

glazováno, plasticky zdobeno, 

zlaceno, výška 16,5 cm,  

vyvolávací cena: 4000  CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000  CZK 

 

113 

Porcelánový šálek s podšálkem 

s malbami milenců (A porcelain cup 

and soucer with paintigs of lovers) 

Německo, Sasko, Drážďany, 2. 

polovina 19. století, drážďanský styl, 

glazováno, výška 8,5 cm, 

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 2500 až 3000 CZK 

 

114 

Keramický talíř zdobený modrými 

makovými květy (A ceramic plate 

decorated with blue poppy flowers) 

Morava, Olomučany, přelom 19. a 20. 

století, secesní styl, plasticky 

zdobeno, barevně glazováno, značeno, 

průměr 33 cm,  

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

 

 

 

115 

Dívka sedící na mušli  

(A female sitting on a shell) 

Čechy, Duchcov, Royal Dux, počátek 

20. století, secesní styl, jemná 

kamenina, glazováno malováno, 

značeno, výška 37 cm,  

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

116 

Keramická socha ženy s dítětem a 

psem (A ceramic statue of woman 

with child and dog) 

Čechy, Teplice, Amphora, přelom 19. 

a 20. století, glazováno, malováno 

v bronzových barvách, značeno, 

výška 41,5 cm,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 10 000 až  12 000 CZK 

 

117 

Dvě keramické lvice (Two ceramic 

lionesses)  

Čechy, Teplice, Amphora, přelom 19. 

a 20. století, glazováno, malováno, 

značeno, délka 43 cm,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 10 00 až  12 000 CZK 

 

118 

Keramická plastika na zeď 

s postavou Tahiťanky (Ceramic 

tiles on the wall with the figure of 

Tahitian woman)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

značeno, plasticky zdobeno, barevně 

patinováno, postava s palmami a 

mořem, výška 46 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK  

(96 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

119 

Porcelánový čajový servis malovaný 

ptáčky pro pět osob (A porcelain 

tea set painted with birds for five 

persons) 

Maďarsko, Herend, datováno 1944, 

glazováno, značeno, originální dekor 

továrny s ptáčky a hmyzem, konvička, 

mléčenka, cukřenka, 5 šálků 

s podšálky, 5 talířků, celkem 13 kůsů, 

výška konvičky 18 cm,    

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

120 

Porcelánové sousoší dětí s kozlíkem 

(A porcelain sculpture of children 

with a goat)  

Německo, Sasko, Potschappel, přelom 

19. a 20. století, drážďanský styl, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

16 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK  

(212 EUR)  

odhad: 7000 až 9000 CZK 
 

121 

Holčička s ptačí klecí (A girl with a 

birdcage)  

Německo, Durynsko, Plavno, 2. 

polovina 19. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

12,5 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

122 

Chlapeček s ptáky (A boy with 

birds)  

Německo, Durynsko, Plavno, 2. 

polovina 19. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

13 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

123 

Dvě porcelánové bysty, holčička a 

chlapeček (Two porcelain bust girl 

and boy) 

Francie, Limoges, 20.-30. léta 20. 

století, značeno, bysty 

z neglazovaného porcelánu - biskvitu, 

podstavec kobaltově modrý, 

glazováný, zlacený, výška 19 cm,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až  5000 CZK 

 

124 

Porcelánový píšící nahý chlapeček 

(A porcelain writing naked boy)   

Francie, 2. polovina 19. století, 

neglazovaný porcelán, biskvit, na 

podstavci nápis ve francouzštině: 

podle Canovy, Antonio Canova byl 

klasicistní sochař (1757-1822), výška 

21 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK  

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 
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125 

Keramická váza 

zdobená papouškem a květinami (A 

ceramic vase decorated with parrot 

and flowers) 

Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 

20. století, plasticky zdobeno, barevně 

glazováno, výška 45 cm,  

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

126 

Keramická váza zdobená kavkami 

(A ceramic vase decorated with 

jackdaws and flowers) 

Čechy, Teplice, Amphora, 20.-30. léta 

20. století, plasticky zdobeno, barevně 

glazováno, výška 38 cm,  

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(230 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

127 

Žena s kyticí květin (A woman with 

a bouquet of flowers) 

Rakousko, Gmunden, Schleiss,  

počátek 20. století, styl vídeňské 

secese (Wiener Werkstätte), 

glazovaná, malovaná keramika, výška 

22 cm, 

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

128 

Porcelánový amorek svazující dvě 

srdce (Porcelain cupid tying two 

hearts)  

Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 

19. století, klasicistní model, 

glazováno, malovanáno, značeno, 

číslo modelu F 1, pořadí z formy 124, 

číslo malíře 69, na soklu nápis ve 

francouzštině: „Já je spojím“, výška 

14,5 cm,     

vyvolávací cena: 18 500 CZK 

(712 EUR) 

odhad: 20 000 až 25 000 CZK 

 

129 

Porcelánová dívka nesoucí ovečku 

(A porcelain girl carrying a sheep)  

Německo, Sasko, Míšeň, polovina 20. 

století, glazováno, malovanáno, 

značeno, číslo modelu F 20, pořadí 

z formy 149, číslo malíře 31, výška 13 

cm,    

vyvolávací cena: 12 500 CZK 

(481 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

130 

Porcelánové sousoší třech dam 

v krinolínách (A porcelain group of 

three ladies in crinolines)  

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 

počátek 20. století, malováno pod 

glazurou, značeno, číslo modelu 

K 170, výška 26 cm,  

vyvolávací cena: 13 000 CZK 

(500 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

131 

Dvě porcelánové kachny (Two 

porcelain ducks) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 

počátek 20. století, malováno pod 

glazurou, značeno, číslo modelu 

O 153, tlačená značka modeléra K. 

Himmelstoss, délka 14 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad:  3500 až 4500 CZK 

 

132 

Ležící porcelánový psík (A laying 

porcelani dog) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 

počátek 20. století, malováno pod 

glazurou, značeno, číslo modelu 

K 287, délka 9,5 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad:  4000 až 5000 CZK 

 

133 

Dvě rokokové dámy a sedící muž 

(Two rococo ladies and a sitting 

man)  

Německo, Bavorsko, Nymphenburg, 

přelom 19. a 20. století, porcelán, 

glazováno, značeno tlačenou značkou 

bavorského štítu, výška 20 cm,  

vyvolávací cena: 8500 CZK 

(354 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

IV. ŠPERKY, MINCE, HODINY, 

HODINKY  (JEWELLERY, 

COINS, CLOCKS, WATCHES) 

 

134 

Maďarský zlatý 8 zlatník 

(Hungarian gold 8 Florin) 

Uhersko, datováno 1875, líc hlava 

Františka Josefa I., rub uherský znak, 

Au 900/1000, hmotnost 6,44 g,  

vyvolávací cena: 8700 CZK 

(363 EUR) 

odhad: 9000 až 10 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

135 

Zlatá brož se smaltovaným modrým 

kroužkem (A gold brooch with 

enamel blue ring)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, žluté zlato, plasticky zdobeno, 

ryto osazeny 3 diamantové routy, Au 

585/1000, celková hmotnost 11,35 g,  

vyvolávací cena: 10 000 CZK 

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

136 

Stříbrná zlacená brož ve tvaru listu 

zdobená emaily (A silver gilded 

brooch in the shape of a leaf 

decortated with enamels)  

Itálie, 2. polovina 19. století, filigrán, 

zelený a modrý email, nápis II A, Ag 

925/1000, celková hmotnost 4,35 g, . 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

137 

Klíček k hodinkám zdobený 

mozaikou na látkové šňůrce (A 

watch key decorated with a mosaic 

on a bow) 

Itálie, 1. polovina 19. století, osazena 

tak zvaná římská mozaika s 

vyobrazením antických ruin, Au 

730/1000 a obecný kov, celková 

hmotnost 21,30 g, 

vyvolávací cena:  4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

138 

Zlatá brož ve tvaru větvičky 

zdobená perlami (A golden brooch 

in the shape of a small branch 

decorated with pearls)  

pravděpodobně Itálie, kolem poloviny 

20. století, osazeny černé a bílé perly, 

přepuncováno českou značkou, Au 

585/1000, celková hmotnost 15,05 g, 

délka 5,5 cm,    

vyvolávací cena: 8900 CZK 

(342 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

139 

Zlaté náušnice ve tvaru větviček 

zdobené perlami (Golden earrings 

in the shape of small branches 

decorated with pearls)  

pravděpodobně Itálie, kolem poloviny 

20. století, osazeny černé a bílé perly, 

přepuncováno českou značkou, Au 

585/1000, celková hmotnost 14,00 g,    

vyvolávací cena: 7900 CZK 

(304 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 
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140 

Zlatá brož se dvěma citríny a 

korálem (A golden brooch with two 

citrins and coral)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, plasticky zdobeno 

vegetativním dekorem, dva citríny 

fasetově broušené oválného tvaru, 

korál s řezbou hlavy muže 

v renesančním duchu, Au 585/1000, 

celková hmotnost 13,00 g,   

vyvolávací cena: 22 000 CZK 

(846 EUR) 

odhad: 30 000 až 36 000 CZK 

 

141 

Perlová brož a náušnice (A pearl 

brooch and earrings)  

Rakousko-Uhersko, kolem roku 1860, 

druhorokokový styl, bohatě zdobeno 

říčními a mořskými perlami, fasování 

provedeno způsobem barokních 

šperkařů, Au 585/1000, hmotnost 

23,32 g,   

vyvolávací cena: 29 000 CZK 

(1115 EUR) 

odhad: 39 000 až 48 000 CZK 

 

142 

Náhrdelník a náušnice s perličkami 

a tyrkysy (A necklace and earrings 

with pearls and turquises)  

Rakousko, 2. polovina 18. století, 

rokokový styl, povrch dlážděný 

tyrkysy a perličkami, visací náušnice 

ve tvaru stylizovaných květin, 

náhrdelník ve formě rokokových 

ornamentů, centrální motiv hvězdy a 

velké perly, Au 580/1000, hmotnost 

44,18 g, upravováno v 19. a 20. 

století, poškozeno, uloženo v etuji, 

vyvolávací cena: 90 000 CZK  

(3462 EUR)  

odhad: 120 000 až 130 000 CZK 

 

143 

Zlatý prsten se zlato hnědým 

kamenem broušeným do čočky (A 

gold ring with gold brown stone cut 

into a lens)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

neobarokní styl, plasticky zdobeno, 

Au 585/1000, 4,88 g, velkost 59, 

vyvolávací cena: 4900 CZK 

(188 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

144 

Zlatý prsten s černým onyxem (A 

gold ring with black onyx)  

Čechy, polovina 20. století, plasticky 

zdobeno, osazen čtvercový onyx, Au 

585/1000, hmotnost 6,69 g, velikost 

71,  

vyvolávací cena: 4900 CZK 

(188 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

145 

Prsten se srdíčky z barevných 

kamenů (A gold ring with hearts 

made of colored stones)  

Itálie, 2. polovina 20. století, modré, 

zelené, červené, bílé srdíčko, Au 

585/1000, hmotnost 2,25 g, velikost 

57,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

146 

Náramek ze spletených vlasů se 

zlatou sponou s ametystem (A 

braided hair bracelet with gold 

clasp with amethyst)  

Čechy, 1. polovina 19. století, období 

romantismu, Au 480/1000, celková 

hmotnost 7,50 g,   

vyvolávací cena: 10 000 CZK 

(385 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

147 

Brož z granátové korunky do vlasů 

(A brooch of Czech garnet crown) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

tombak, skupinové zpracování 

kamenů v lůžkách, prohnutí, osazeno 

v tombaku, hmotnost 15,40 g, délka 7 

cm,  

vyvolávací cena: 4900 CZK 

(188 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

148 

Granátový náramek 

s kosočtverečnou ozdobou (Czech 

garnet bracelet with a rhombus 

shaped decoration)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

skupinově osazené granáty v 

tombaku, průměr náramku 7 cm, 

celková hmotnost 17,88 g,  

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

149 

Granátový náramek zdobený 

květinou (Czech garnet bracelet 

decorated with flower)  

Čechy, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, skupinově osazené 

granáty v tombaku, v centrální části 

z granátů vytvořená květina a listy, 

průměr náramku 6,5 cm, celková 

hmotnost 24,20 g,  

vyvolávací cena: 8900 CZK 

(342 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

 

 

 

 

150 

Granátový náramek s velkou 

oválnou ozdobou (Czech garnet 

bracelet with a big oval shaped 

decoration)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

skupinově osazené granáty v 

tombaku, průměr náramku 6 cm, 

celková hmotnost 27,30 g,  

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

151 

Granátový náhrdelník s centrální 

ozdobou kruhového tvaru, tři 

ověsky, řetěz tvořen články 

s granáty ve tvaru květů (Czech 

garnet necklace with a central 

decoration of a circular shape, three 

pendants, a chain formed by links 

with garnets in the shape of flowers) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

skupinové zpracování granátů 

v lůžkách, osazeno v tombaku, délka 

44 cm, celková hmotnost 32,27 g, 

vyvolávací cena: 15 000 CZK 

(577 EUR) 

odhad:  18 000 až 22 000 CZK 

 

152  

Masivní náhrdelník s granáty a 

perličkami (A massive necklace 

with garnets and pearls)   

Čechy, kolem roku 1860, 

neorokokový styl, české granáty a 

perličky osazené v tombaku, délka 39 

cm, hmotnost 35,84 g, 

vyvolávací cena: 28 000 CZK 

(1077 EUR) 

odhad: 30 000 až 36 000 CZK 

 

153 

Platinové snubní prsteny 

s diamanty (Platinum wedding 

rings with diamonds)  

Čechy, 30. léta 20. století, zdobeno 

prořezáváním, Pt 950, 900/1000, 

hmotnost 6,72 g, diamaty osazené 

v řadě celkem asi 0,3 ct, 

vyvolávací cena: 15 000 CZK  

(577 EUR) 

odhad: 18 000 až 22 000 CZK 
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154 

Hodiny se dvěma stolními ozdobami 

v pouzdře z fialové keramiky a 

mosazi (A clock with two table 

decorations in a case made of 

purple ceramic and brass)  

Francie, přelom 19. a 20. století, 

pouzdro malované v secesním stylu, 

smaltovaný číselník s arabskými 

číslicemi, celkem 3 kusy, výška hodin 

51 cm, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000  
 

155 

Hodiny v pouzdře ze zeleného 

kamene a mosazi (A clock in a case 

made of green stone and brass)  

Francie, konec 19. století, kámen tak 

zvaný brazilský onyx, smaltovaný 

malovaný číselník s arabskými 

číslicemi, půlové bití, výška 49 cm, 

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000  
 

156 

Zlatá brož s mušlovou kamejí 

s rytinou trubače (A gold brooch 

with a shell cameo with engraving 

of trumpet player)  

Itálie, počátek 20. století, Au 

585/1000, celková hmotnost 4,62 g,  

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

157 

Visací náušnice s perlami a bílými 

kameny (A padlocks earrings with 

pearls and white stones)  

Itálie, 1. polovina 20. století, dlouhé 

visací náušnice se 4 leukosafíry a 

dvěma velkými kultivovanými 

perlami, celková hmotnost 5,05 g,  

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad:  7000 až 9000 CZK 

 

158 

Granátová brož ve tvaru hvězdy (A 

Czech garnet brooch in the shape of 

star)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

tombak, české granátky fasované do 

lůžek, průměr 4,5 cm, hmotnost 11,12 

g,  

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR)  

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

 

 

 

 

 

159 

Granátová brož s centrálním 

růženínem (A Czech garnet brooch 

with central rose quartz)  

Čechy, 1. třetina 20. století, růženín 

ohraničený českými granáty 

fasovanými nýtkovou metodou, Ag 

900/1000, délka 4,5 cm celková 

hmotnost 13,50 g,   

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

160 

Rakouský zlatý 8 zlatník (Austrian 

gold 8 Florin) 

Rakousko, datováno 1877, líc hlava 

Františka Josefa I., rub rakouská 

orlice, Au 900/1000, hmotnost 6,44 g.  

vyvolávací cena: 8700 CZK 

(335 EUR) 

odhad: 9000 až 10 000 CZK 

 

161 

Závěs ze zlaceného stříbra bohatě 

zdobený tyrkysy a fialovými 

kameny (A pendant made of gilded 

silver richly decorated with 

turquoise and purple stones)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, neorenesanční styl, osazeno 

modrými a zelenými tyrkysy a 

almadiny, závěs a medailon, Ag 

800/1000, celková hmotnost 19,1 g,   

vyvolávací cena: 3500 CZK  

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

162 

Brož s mozaikou a kamejí (A 

brooch with mosaic and cameo) 

Itálie, Benátky, 2. polovina 19. století, 

osazena mušlová kamej s hlavou ženy 

a skleněná mozaika, zlacená mosaz 

(double), průměr 3 cm,   

vyvolávací cena: 1800 CZK  

(69 EUR) 

odhad: 2500 až 3000 CZK 

 

163 

Stříbrný prsten s českými granáty a 

almadinem (A silver ring with 

Czech garnets and almadin)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

centrální almadin obdélníkového tvaru 

ohraničený českými granáty, Ag 

900/1000, celková hmotnost 3,5 g,   

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

164 

Zlatý prsten se třemi bílými 

kameny (A gold ring with three 

white stones) 

Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. 

století, osazeny tři kameny v řadě, 2 

diamanty, celkem asi 0,25 ct, jeden 

leukosafír, původní punc, Au 

580/1000, celková hmotnost 3,25 g,   

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

165 

Zlatý náhrdelník zdobený diamanty 

(A gold necklace decorated with 

diamonds) 

Čechy, počátek 20. století, secesní 

styl, horní část tvar mašle, spodní 

trojúhelníku, dlážděno diamanty o 

hmotnosti 0,9 ct, Au 585/1000, 

celková hmotnost 6,79 g, znalecký 

posudek,  

vyvolávací cena: 83 000 CZK 

(3192 EUR) 

odhad: 90 000 až  100 000 CZK 

 

166 

Zlatý článkový náramek s almadiny 

(A gold chain bracelet with 

almadines)  

Německo, 20.-30. léta 20. století, 

almadiny v obrubách pospojovaných 

řetízky, Ag 585/1000, hmotnost 8,82 

g,  

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

167 

Zlaté náušnice zdobené lístky a 

malované modrým a bílím emailem 

(Gold earrings decorated with 

leaves and painted with blue and 

white enamel)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

plasticky zdobeno, Au 480/1000, 

hmotnost 5,5 g, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

168 

Zlatý prsten s almadinem a 

perličkami malovaný modrým a 

bílým emailem (A gold ring with 

almadin and pearls painted with 

blue and white enamel) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

neorenesační styl, plasticky zdobeno, 

Au 480/1000, hmotnost 10,60 g,     

vyvolávací cena: 16 000 CZK 

(615  EUR) 

odhad: 20 000 až 25 000 CZK 
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169 

Zlatý prsten s malými diamanty a 

rubíny (A gold ring with small 

diamonds and rubies) 

Itálie, 2. polovina 20. století, 4 

diamantové routy, rubíny čtvercového 

tvaru osazené v řadě, velikost 53, Au 

500/1000, celková hmotnost 2,65 g, 

vyvolávací cena: 9500 CZK 

(365 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

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 

(885 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  

(769 EUR) 

odhad: 22 000 až 27 000 CZK 

 

172 

Zlatý prsten s briliantem a dvěma 

routami po stranách (A gold ring 

with brilliant and  two route on the 

sides) 

Itálie, 20.-30. léta 20. století, bohatě 

zdobeno prořezáváním, diamanty 

celkem 0,27 ct, Au 500/1000, celková 

hmotnost 2,86 g, osvědčení 

Puncovního úřadu,  

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

173 

Zlaté náušnice ve tvaru květu 

s brilianty (Earrings in the shape of 

flower with brilliants) 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, plasticky tvarováno, osazeny 2 

brilianty, diamanty celkem 0,25 ct, Au 

580/1000, celková hmotnost 3,00 g, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

174 

Zlatý přívěšek se řezbou v perleti 

(A gold necklace with mother of 

pearl carving) 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, řezba s motivem domu, Au 

580/1000, celková hmotnost 11,20 g, 

vyvolávací cena: 4900 CZK  

(188 EUR) 

odhad: 7 000 až 9 000 CZK 

 

175 

Řetízkový zlatý náramek se dvěmi 

čtvercovými sponami (A gold chain 

bracelet with two square clasps)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, Au 580/1000, celková 

hmotnost 8,22 g, 

vyvolávací cena: 7000 CZK  

(269 EUR) 

odhad: 8 000 až 10 000 CZK 

 

176 

Prsten s červeným mořským 

korálem (A ring with red coral)  

Čechy, 2. polovina 20. století, korál 

broušený do čočky, velikost prstenu 

57, Au 585/1000, celková hmotnost 

2,26 g,  

vyvolávací cena: 2400 CZK  

(92 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

177 

Zlatá brož ve tvaru listu zdobená 

bílým a modrým emailem (A gold 

brooch in the shape of a leaf 

decorated with white and blue 

enamel)  

Rakousko-Uhersko, polovina 19. 

století, plasticky zdobeno, malováno 

emaily, Au 580/1000, 2,50 g, 

vyvolávací cena: 5900 CZK  

(227 EUR) 

odhad: 7000 až 8500 CZK 

 

178 

Zlaté náušnice se světle modrým 

kamenem (A gold earrings with 

pale blue stone)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art 

deco, spinel boušený do 

osmiúhelníku, Au 585/1000, celková 

hmotnost 3,58 g,   

vyvolávací cena: 4900 CZK  

(188 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

Zlaté náušnice s diamanty ve tvaru 

vějíře (Gold earrings with 

diamonds in the shape of a fan) 

Čechy, 20.léta 20. století, osazeno 10 

diamantů o celkové hmotnosti 0,40 ct, 

Au 585/1000, 4,21 g,  

vyvolávací cena: 21 000 CZK  

(808 EUR) 

odhad: 20 00 až 25 000 CZK 

 

180 

Zlatý prsten se zeleným kamenem 

broušeným do čočky (A gold ring 

with a green stone cut into a lens)  

Čechy, 60.-70. léta 20. století, osazen 

malachit, Au 585/1000, 7,62 g, 

velikost prstenu 55,  

vyvolávací cena: 5900 CZK  

(227 EUR) 

odhad: 7000 až 8000 CZK 

 

181 

Zlatý prsten se sedmi brilianty a 

dvěma černými kameny (A gold 

ring with seven brilliants and two 

black stones)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art 

deco, diamanty celkem 1,1 ct, bílé Au 

585/1000, 2,85 g, osvědčení 

puncovního úřadu,  

vyvolávací cena: 45 000 CZK  

(1731 EUR) 

odhad: 50 000 až 60 000 CZK 

 

182 

Zlatý prsten obdélníkového tvaru 

s briliantem (A gold ring 

rectangular shape with a diamond)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, styl art 

deco, na povrchu ryté ornamenty, 

diamant 0,1 ct, bílé Au 585/1000, 3,28 

g, velikost 57,  

vyvolávací cena: 10 500 CZK  

(404 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

183 

Zlatý přívěsek kulatého tvaru 

s diamanty (A gold round shaped 

pendant with diamonds)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, osazeno osmi diamantovými 

routami, celkem asi 0,3 ct, Au 

710/1000, hmotnost 5,25 g,    

vyvolávací cena: 12 500 CZK  

(481 EUR) 

odhad:  14 000 až 18 000 CZK 
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184 

Zlatý prstem se safírem 

ohraničeným brilianty (A gold ring 

with sapphire bordered by 

diamonds) 

Itálie, 20.-30. léta 20. sotletí, oválný 

safír, diamanty celkem 0,6 ct, bílé Au 

750/1000, celková hmotnost 7,41 g, 

velikost 59,   

vyvolávací cena: 35 000 CZK  

(1346 EUR) 

odhad: 45 000 až 55 000 CZK 

 

185 

Zlatý prstem se s jedním briliantem 

zdobený rytím (A gold ring with 

one brilliant decorated with 

engrawig) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, žluté 

Au 585/1000, diamant 0,45 ct, 

celková hmotnost 1,71 g, velikost 58,   

vyvolávací cena: 27 000 CZK  

(1038 EUR) 

odhad: 30 000 až 36 000 CZK 

 

DRUHÉ KOLO (SECOND 

SESSION) 

 

V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A 

KRESBY (PRINTS, 

PHOTOGRAPHS AND 

DRAWINGS) 

 

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 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

187 

Müller, Johann Christoph (1673-

1721) 

Mapa Čech (A map of Bohemia)  

kolorovaná mědirytina, 41x55 cm, 

rámováno pod sklem, vpravo nahoře 

český lev, vlevo dole kartuš 

s postavami,  

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 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 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

189 

Müller, Johann Christoph (1673-

1721) 

Mapa okolí Opavy (A map of 

surroundings of Opava) 

kolorovaná mědirytina, 49x56 cm, 

rámováno pod sklem, dole nápis: 

„Circuli Preroviens Pars Borealis“, 

vpravo nahoře kartuš s postavami a 

zvířaty,  

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 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 

(135 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

191 

Jiřincová, Ludmila (1912-1994)  

Kytice lučních květiny (A bouquet 

of meadow flowers)  

litografie, 33x21 cm, rámováno pod 

sklem, signováno vpravo dole, 

datováno 1943, popis vlevo dole, 

atorka studovala na AVU u profesora 

T.F. Šimona, jedna z nejznámnějších 

českých grafiček, 

vyvolávací cena: 3000 CZK      

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

192 

Röhling, Vladislav (1848-1949)  

Pohled na kostel svatého Mikuláše 

z Malostranského náměstí (A view 

of the Church of St. Nicholas from 

Malostranské Square) 

barevný lept, 33x24 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole, 

značeno vlevo dole na desce, autor 

studoval na AVU u profesora Ženíška, 

byl význačným grafikem, rád 

zobrazoval starou Prahu, 

vyvolávací cena: 1800 CZK    

(69 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 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 

(58 EUR) 

odhad: 2400 až 3000  CZK 

 

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 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000  CZK 

 

195 

Homann, Johann Baptist (1664-

1724) 

Mapa Švýcarska (A map of 

Switzerland)  

mědirytina na papíře, částečně 

kolorováno akvarelem, 48x56 cm, 

rámováno pod sklem, vlevo nahoře 

kartuš s popisem, vlevo dole výjevy 

ze života Švýcarů, autor byl 

vydavatelem, působil v Norimberku,   

vyvolávací cena: 4500 CZK      

(173 EUR) 

odhad: 6000 až 8000  
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196 

Homann, Johann Baptist (1664-

1724) 

Mapa části Německa (A map of 

part of Germany)  

mědirytina na papíře, částečně 

kolorováno akvarelem, 55x48 cm, 

rámováno pod sklem, vlevo dole 

kartuš s popisem, rytinu provedl 

Lothario Francisco, Homann byl 

vydavatelem, působil v Norimberku,   

vyvolávací cena: 4500 CZK      

(173 EUR) 

odhad: 6000 až 8000  

 

197 

Müller, Johann Christoph (1673-

1721) 

Mapa okolí Přerova (A map of 

surroundings Přerov)  

kolorovaná mědirytina, 59×48 cm, 

rámováno pod sklem, nahoře nápis: 

„Circuli Preroviens Pars Australis“, 

vpravo dole kartuš s vysvětlivkami, 

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR)  

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

198 

Anonym 

Starý řetězový most v Praze (An old 

chain bridge in Prague) 
ocelorytina na papíře, 10x15,5 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole, 

tisk Gottlieb Haase Söhne, 1. polovina 

19. století,   

vyvolávací cena: 700 CZK 

(27 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

199 

Anonym 

Pohled na město Čáslav (Czaslaw) 

(A view of the town Čáslav in 

Bohemia)  

mědirytina, 20x33 cm, rámováno pod 

sklem, popis nahoře uprostřed, český 

rytec přelomu 17. a 18. století,  

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 2500 až 3000 CZK 

 

200 

Custos, Dominik (1560-1612) 

Mapa Moravy (A map of Moravia)  
kolorovaná mědirytina, 26x30 cm, 

rámováno pod sklem, značeno vlevo 

dole, autor byl rytcem v Augšpurku, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

 

 

 

 

 

201 

Šimon, Tavík František (1877-1942)   

Ulice v Paříži (A street in Paris)  

barevný lept, 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 

(269 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

202 

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  

(192 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

203 

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  

(135 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

204 

Jaroněk, Bohumír (1866-1933)   

Stromy se starým městem u moře 

(Trees with an old town by a sea) 

černobílý dřevoryt, 42x55 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, narozen ve Zlíně, 

původně umělecký řezbář, později se 

věnoval výtvarnému umění, 

spolupracoval s F. Úprkou, vytvářel 

akvarely z cest do Egypta a na Blízký 

východ, proslulé se staly jeho 

dřevoryty, které vytvářel od roku 

1903,  

vyvolávací cena: 4900  CZK 

(188 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

 

 

 

 

205 

Dalí, Salvador (1904-1989) - okruh 

Královna a lidé na míse s krevetami 

(A queen and people on a dish with 

chrims)  

barevná litografie, 48x57 cm, 

adjustováno v dekorativním rámu, 

paspartováno, signováno vpravo dole, 

vlevo pořadí z desky 113/195, Dalí 

byl nejslavnějším surrealistickým 

malířem, pocházel ze španělského 

Katalánska, za svého života se stal 

legendou,   

vyvolávací cena: 10 000 CZK 

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

206 

Sládek, Antonín (1943-2009)  

Pařížanka (A Paris female)  

barevná serigrafie, 25x16 cm, 

rámováno pod sklem, paspartováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

2004, vlevo značeno na desce, autor 

byl absolventem V·UP v Praze, v 

Čechách se nejprve stal známým 

navrhováním plakátů a dokonce jako 

herec, má francouzské občanství, jeho 

díla jsou zastoupena v předních 

evropských a amerických galeriích, 

vyvolávací cena: 1800 CZK  

(69 EUR)  

odhad: 2000 aÏ 2400 CZK 

 

207 

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 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

208 

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 

(58 EUR) 

odhad: 2800 až 3500 CZK 
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209 

Anonym 

Mapa opevnění města Brandýsa a 

Staré Boleslavy (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 

(58 EUR) 

odhad: 2800 až 3500 CZK 

 

210 

Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-

1959)  

Pohled na Malou Stranu 

z Vrbatovské zahrady v zimě (A 

view of the Lesser Town in Prague 

from the Vrbatovská Garden in 

winter) 

litografie, 12x9 cm, rámováno pod 

sklem, signováno vpravo dole dole, 

autor pocházel z významné, původně 

italské rodiny, jeho otec byl lékařem 

knížete Metternicha, jeho bratr malíř 

Viktor Stretti, Zamponi rád 

zobrazoval výjevy ze staré Prahy,  

vyvolávací cena: 1200 CZK  

(46 EUR)  

odhad: 14000 až 1800 CZK 

 

211 

Homann, Johann Baptist (1664-

1724) 

Mapa okolí Olomouce (A map of 

the surroundings of Olomouc)  

mědirytina na papíře, částečně 

kolorováno akvarelem, 51x58 cm, 

rámováno pod sklem, vlevo nahoře 

kartuš s výjevem lovu na medvěda, 

dole nápis: „Circuli Olomucensis Pars 

Borealis“,  

vyvolávací cena: 6000 CZK      

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  

 

212 

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 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

 

213 

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 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

214 

Votruba, Jaroslav (1889-1971) 

Větrný mlýn (A wind mill) 

barevný dřevořez, 40x47 cm, 

rámováno pod sklem, paspartováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

1934, autor studoval na UMPRUM 

v Praze u profesora Schikanedra, od 

roku 1919 žil na Slovensku, byl 

především krajinářem, rád zobrazoval 

Tatry, vynikající grafik a ilustrátor, 

navrhoval slovenské známky,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

215 

Šimon, Tavík František (1877-1942)   

Pohled na katedrálu v Remeši po I. 

světové válce  (A view of the 

cathedral of Reims after World 

War I)  

lept na papíře, 34x29,5 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: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

216 

Souček, Václav (1887-1941) 

Pohled na Hradčany v zimě (A view 

of Hradčany in Prague in winter) 

barevný lept na papíře, 23,5x23 cm, 

rámováno, signováno vpravo dole, 

autor byl především malířem akvarelů 

a grafikem,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

 

 

VI. MALBA (PAINTINGS) 

 

217 

Fleischmann, Pavel (1898-1978) 

Skály se stromy (Rocks with trees)  

pastel na papíře, 67x48 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 

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 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 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000  CZK 

 

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 

(384 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 

(173 EUR) 

odhad: 6000 až 8000  CZK 
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221 

Seidl, Jaromír *1893  

Cesta v lese (A road in a forest) 

olej na plátnû, 65x94 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, autor byl 

žákem pražské AVU u profesora 

Hynaise, Ženíška a Preislera, maloval 

portréty i krajiny,  

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR) 

odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK 

 

222 

Bakla, Emanuel (1878-1943) 

Pohled na Karlův most a Hradčany 

v zimě (A view of the Charles 

Bridge and Prague Castle in winter 

in Prague)  

olej na kartonu, cm, 48x61 cm, 

rámováno, signováno vlevo dole, 

autor byl krajinářem, rád zobrazhoval 

starou Prahu,  

vyvolávací cena: 5000  CZK 

(192 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

223 

Naske, František Xaver (1884-1959) 

Dvě dámy v klouboucích s knihou 

(Two ladies in hats with book)  

kvaš na papíře, 34x29 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: 5000 CZK  

(192 EUR)  

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

224 

Pilařová-Kverková, Libuše  * 1928 

Děti na procházce v zimě (Children 

on walk  in winter)  

olej na plátně, 54x46 cm, rámováno, 

datováno 1950, autorka studovala na 

AVU u profesora Rady,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6500 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 

(212 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

 

 

 

226 

Vally, Felix (1866-1954) 

Chlapec s cigaretou (A boy with a 

cigarette)  

olej na kartonu, 50x40 cm, rámováno, 

signováno vlevo uprostřed, 

francouzský portrétista,  

vyvolávací cena: 6000  CZK 

(231 EUR) 

odhad: 7000 až 9000  CZK 

 

227 

Hůrka, Otakar * 1889 

Stromy u říčky na podzim (Trees by 

a creek in autumn)  

olej na kartonu, 32x49 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole, 

autor studoval u Al. Kalvody, krajinář 

ovlivněný Mařákovci, tři roky žil ve 

Francii, jeho obrazy byly vystaveny 

na prestižních pařížských salonech,  

byly reprodukovány ve francouzských  

uměleckých časopisech,  

vyvolávací cena: 5500 CZK  

(212 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

228 

Zezula, Oldřich (1907-1980) 

Pohled na lázně Luhačovice (A view 

of spa Luhačovice in Moravia) 

olej na plátně, 65x85 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

1978, moravský malíř, studoval na 

AVU v Praze u profesora 

Obrovského, na malbě je zachycena 

jedna z Jurkovičových staveb, 

vyvolávací cena: 9000  CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000  CZK 

 

229 

Bílek, Alois * 1887 

Matka s dítětem sedící na louce (A 

mother with her child sitting on a 

meadow)  

olej na kartonu, 56x46 cm, rámováno, 

signováno vpravo uprostřed, vzadu 

popis, autor studoval na AVU u 

profesora Pirnera, byl především 

figuralistou a malířem zátiší, několik 

let žil ve Francii, pravidelně se 

zúčastňoval místních výstav, 

ilustroval francouzské knihy, 

vyvolávací cena: 11 500 CZK 

(442 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 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 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000  CZK 

 

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 

(308 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 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

233 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

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 

(192 EUR) 

odhad: 6500 až 8000  CZK 
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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  

(173 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

235 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

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 

(96 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 

(1154 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 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 15 000  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Květiny s malými fialovými květy 

(Flowers with small purple flowers) 

kvaš na papíře, 46x35 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, 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 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

239 

Hůrka, Otakar * 1889 

Chalupy v zimě (Cottages in winter) 

olej na kartonu, 47x67 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, autor studoval 

u Al. Kalvody, krajinář ovlivněný 

Mařákovci, tři roky žil ve Francii, 

jeho obrazy byly vystaveny na 

prestižních pařížských salonech,  

byly reprodukovány ve francouzských  

uměleckých časopisech,  

vyvolávací cena: 12 500 CZK  

(481 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

240 

Anonym 

Údolí mezi skalami (A valley 

between rocks)  

olej na plátně, 46x54 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole nečitelně, 

datováno 1907, francouzský 

impresionista,   

vyvolávací cena: 32 000 CZK 

(1231 EUR) 

odhad: 40 000 až 50 000 CZK 

 

241 

Rubi, T. 

Zátiší s květinami ve váze (A still 

life with flowers in vase)  

olej na plátně, 60x49 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, holandský 

malíř 1. třetiny 20. století,   

vyvolávací cena: 15 000 CZK 

(577 EUR) 

dhad: 20 000 až 25 000 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      

(1077 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  

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

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 

(1538  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 

(577 EUR) 

odhad: 24 000 až 30 000  CZK 
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246 

Michel, F. 

Miniatura - dáma s odhalenými 

ňadry (Miniature - lady with bare 

breasts)  

kvaš na slonovině, průměr 6,5 cm, 

rámováno, signováno vlevo uprostřed, 

přelom 19. a 20. století, francouzský 

malíř miniatur,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

247 

Michel, F. 

Miniatura - dáma v bílé košilce 

(Miniature - lady in white bodysuit)  

kvaš na slonovině, průměr 7 cm, 

rámováno, signováno vpravo 

uprostřed, přelom 19. a 20. století, 

francouzský malíř miniatur,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

248 

Šulc, Karel  *1875 

Kostel Jana Křtitele Na Prádle na 

Malé Straně (Church Of John The 

Baptist In Laundry in Lesser Town 

in Prague)  

akvarel na papíře, 28x38 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, autor byl krajinářem, 

často maloval starou Prahu,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

249 

Šulc, Karel  *1875 

Pohled na Čertovku od Karlova 

mostu (View of Čertovka from 

Charles Bridge in Prague) 

akvarel na papíře, 28x38 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, autor byl krajinářem, 

často maloval starou Prahu,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 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  

(577 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000 CZK 

 

 

 

 

251 

Anonym 

Pohled na Anežský klášter v Praze 

v noci (A view of the St. Agnes 

Monastery in Prague at night) 

kvaš na papíře, 36x48 cm, rámováno 

pod sklem, paspartovnáno, signováno 

vpravo dole nečitelně, datováno 1945,   

vyvolávací cena: 2000  CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  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 

(77 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 

(615 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 

(846 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  

(462 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

 

 

 

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 

(231 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 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  

(135 EUR) 

odhad: 6000 až  8000 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 

(1538 EUR) 

odhad: 50 000 až 60 000 CZK 

 

259 

Anonym 

Miniatura - dáma s růží (Miniature 

- lady with rose)  

kvaš na slonovině, průměr 7,5 cm, 

rámováno, signováno vpravo 

uprostřed, přelom 19. a 20. století, 

francouzský malíř miniatur,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 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 

(577 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000 CZK 
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261 

Anonym 

Miniatura – Mladý Napoleon 

(Miniature – Young Napoleon)  

kvaš na slonovině, průměr 6,5 cm, 

rámováno, signováno vpravo 

uprostřed, přelom 19. a 20. století, 

francouzský malíř miniatur,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 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 

(269 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  

(1154 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 

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

265 

Peithner, Rudolf (1895-1966) 

Pohled na Havelský trh v Praze (A 

view of Havelský market in Prague) 

pastel na papíře, 33x44 cm, rámováno 

pod sklem paspartováno, signováno 

vpravo dole, datováno 1945, autor 

studoval na UMPRUM v Praze u 

profesora Dítěte, byl především 

krajinářem a grafikem, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

266 

Mysliveček, Josef Václav (1812-

1882) 

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 

(192 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

267 

Lespinasse, Theodore (1846-1918) 

Krávy pasoucí se pod skalami 

v jižní Francii (Cows grazing under 

rocks in southern France)  

olej na plátně, 33x65 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, iniciálami, 

francouzský krajinář 2. poloviny 19. 

století, 

vyvolávací cena: 14 000 CZK 

(538 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

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 

(250 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  

(462 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 

(154 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

271 

Peters, 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 

(962 EUR) 

odhad: 30 000 až 35 000 CZK 
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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 

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

273 

Anonym 

Pohled na město Salcburk (A view 

of the town Salzburg in Austria) 

akvarel na papíře, 24x32 cm, 

rámováno pod sklem, signováno vlevo 

dole nečitelně, datováno 1932, 

rakouský malíř 1. poloviny 20. století, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

274 

Žižka, Vratislav Jan * 1926 

Sedící nahá dívka se zrcátkem  

(A sitting nude female with a small 

mirror) 

olej na kartonu, 48x37 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, krajinář a 

figuralista narozený v Trněném 

Újezdu,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

275 

Salustri, Piero * 1957 

Ležící nahá dívka (A laying nude 

female)  

pastel, 34x48 cm, rámováno pod 

sklem, signováno vpravo dole, autor 

se narodil v Římě studoval klasickou 

malbu, nějakou dobu žil v USA, 

vytváří zejména ženské akty a zátiší,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 

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 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

277 

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 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

278 

Molnár, Karel (Karol) (1903-1981) 

Portrét dívky (A portrait of a 

female) 

olej na plátně, 28x22 cm, rámováno, 

signováno vzadu, autor 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  

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

279 

Hofbauer, Arnošt (1869-1944) 

Fialové a bílé květiny (Violet and 

white flowers)  

olej na malířském kartonu, 106x72 

cm, rámováno v nepůvodním rámu, 

signováno vpravo dole, datováno 

1942, vzadu razítko z výstavy v 

Mánesu, autor byl žákem F.Ženíška 

na UMPRUM a profesorů Pirnera a 

Hynaise na AVU, malíř figuralista i 

krajinář, maloval zvířata a květiny, 

vyvolávací cena: 14 000 CZK  

(538 EUR)  

odhad: 25 000 aÏ 30 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 

Pulec, František * 1913 

Učenec (A scholar) 

olej na dřevě, rámováno, 45x33,5 cm,  

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 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

281 

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: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

282 

Kirnig, Alois  (1840-1911)  

Alpské údolí (Alpes´ valley) 

olej na kartonu, 31x21 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

1909, autor byl žákem pražského 

malíře Lepié, studium doplnil na 

pražské akademii a v Mnichově, 

podnikl cesty po Německu a Itálii, 

později v Praze založil vlastní 

krajinářskou školu, maloval veduty 

měst a krajinu,  

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

283 

Emler, František (1912-1992) 

Před barem v Paříži (Outside the 

bar in Paris) 

tempera na kartonu, 23x32 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, vlevo dole popis: „Paříž 

1947“, vzadu číslo autorského 

katalogu 44,  autor studoval na AVU 

v Praze u profesora Nejedlého, 

studijní pobyt v Itálii, byl především 

krajinářem, nejvíce oblíbené jsou jeho 

pařížské motivy,  

vyvolávací cena: 9000  CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000  CZK 

 

 

 

 

 



 21 

284 

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  

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

285 

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  

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

286 

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: 14 000  CZK 

(538 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000  CZK 

 

287 

Bakla, Emanuel (1878-1943) 

Pohled na kostel sv. Mikuláše na 

Malé Straně z Karmelitské ulice (A 

view of the the church of St. 

Nicholas in the Little Quarter form 

the Karmlelitská Street)  

olej na plátně, 70x49 cm, rámováno 

v dekorativním rámu, signováno vlevo 

dole, autor byl krajinářem, rád 

zobrazoval starou Prahu,  

vyvolávací cena: 4000  CZK 

(154 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

288 

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 

(154 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

 

 

 

 

289 

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 

(1077 EUR) 

odhad: 32 000 až 40 000 CZK 

 

290 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Tři ženy v šatech (Three women in 

dress) 

olej na plátně, 64x80 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: 7000  CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 00 až 12 000  CZK 

 

291 

Hudeček, Stanislav (1872-1947) 

Pohled do lesa (A view of forest) 

akvarel na papíře, 38x28 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, datováno 1904, autor se 

narodil v Polsku, byl krajinářem a 

ilustrátorem,  

vyvolávací cena: 3200  CZK 

(123 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

292 

Krupka, Josef  (XIX.-XX.) 

Pohled na náměstí v Linci (A view 

of square in Linz) 

akvarel na papíře, 33x24cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, datováno 1917, autor byl 

krajinářem a ilustrátorem,  

vyvolávací cena: 2500  CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

293 

Anonym 

Plachetnice na moři (Sailboats at 

sea)  

olej na kartonu, 36x46 cm, rámováno, 

český malíř první poloviny 20. století, 

výjev od Jaderského moře,  

vyvolávací cena: 2500  CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  CZK 

294 

Zatloukal, J. (XX.) 

Chalupy se stromy na podzim 

(Cottages with trees in autumn)  

olej na plátně, 39x53 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, český malíř 

první poloviny 20. století,  

vyvolávací cena: 3000  CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

VII. PLASTIKY, SKULPTURY 

(SCULPTURES, FIGURES) 

 

295 

Anonym 

Bronzový budha na kamenné misce 

(A bronze buddha on a stone bowl) 

bronz na misce z brazilského onyxu, 

průměr misky 16,5 cm, Německo, 1. 

třetina 20. století,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

296 

Rotter, S. (XIX.-XX.) 

Soška chlapce s rukama v kapsách 

(A statue of a boy with hands in 

pockets) 

patinovaná kovová kompozice na 

černém dřevě, výška 36 cm, autor 

značen štítkem, francouzský sochař 

přelomu 19. a 20. století, 

vyvolávací cena: 4200 CZK 

(162 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

297 

Anonym 

Dřevěné stojící jezulátko (A wooden 

standing Baby Jesus) 

polychromované dřevo, výška 39 cm, 

český sochař, 2. poloviny 19. století, 

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

298 

Anonym 

Žebrající andělíček (A begging 

angel) 

bronz na zeleném kamenu, výška 12,5 

cm, značeno v bronzu, KL, 

pravděpodobně rakouský sochař 1. 

poloviny 20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 
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299 

Anonym 

Soška japonského zahradníka (A 

statuette of a Japanese gardener) 

kost, výška 14 cm, Japonsko 2. 

polovina 19. století, okimono,   

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

300 

Anonym 

Dvě bronzové sedící dívky na 

černém mramoru (Two bronze 

sitting girls on black marble) 

patinovaný bronz, černý bíle 

žilkovaný mramor, celková výška 19 

cm, německý sochař počátku 20. 

století,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

301 

Anonym 

Madona s dítětem (Madonna with 

child)  

glazovaná keramika, výška 18,5 cm, 

značeno ve hmotě autorem MBF, 

český sochař 1. třetiny 20. století, 

mírně poškozeno,   

vyvolávací cena: 2500 CZK  

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

302 

Milo (Lopez, Miguel Fernando) 

*1955 

Tanečnice s hlavou mezi rukama (A 

dancer with head between hands)  

bronz na krychlovém černém kamenu, 

výška 54 cm, signováno v bronzu, 

značeno, pozdější odlitek, Milo je 

světoznámý portugalský sochař žijící 

v Lisabonu,    

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

303 

Anonym 

Bronzová socha koně (A bronze 

statue of horse)  
bronz na černém mramoru, délka 24,5 

cm, značeno v bronzu: J.B. Deposse, 

Bronze Garanti Paris, francouzský 

sochař konce 20. století,   
vyvolávací cena: 4000 CZK  

(153 EUR)  

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

304 

Bailly, Charles Eloy (1830-1895) 

Chlapeček s knihou (A boy with 

book)  

patinovaný bronz, na šedém mramoru, 

obličej vyřezaný ze slonoviny, výška 

17,5 cm, francouzský autor často 

vytvářel bronzové sochy v kombinaci 

se slonovinou, jeho oblíbeným 

tématem byly děti,   

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR)  

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

305 

Martino, Giovanni De (1870-1935) 

Socha chlapce s dary moře 

(A statue of boy with seafood)  

podstavec bronz, socha kovová 

kompozice, výška 56 cm,  značno v 

bronzu, italský sochař narozený 

v Neapoli, 

vyvolávací cena: 16 000 CZK  

(615 EUR)  

odhad: 20 000 až 25 000 CZK 

 

306 

Anonym 

Sedící dáma v šatech (A sitting lady 

in dress)  

bronz, výška 20 cm cm, signováno 

nečitelně ve hmotě, rakousko-uherský 

sochař přelomu 19. a 20. století,   

vyvolávací cena: 8000 CZK      

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

307 

Chiparus, Demétre H. (1886-1947) 

Dívka v šatech harlekýna (A girl in 

a harlequin dress) 

bronz, výška 36 cm, signováno ve 

hmotě, Paříž, odlitek z přelomu 20. a 

21. století, autor byl rumunský art 

decový sochař působící ve Francii, 

vyvolávací cena: 6500 CZK      

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

308 

Anonym 

Dva kolouškové na bílém 

žilkovaném mramoru (Two fawns 

on white veined marble) 

kovová patinovaná kompozice, hnědé 

žilkování mramoru, délka 20,5 cm, 

francouzský sochař 1. poloviny 20. 

století, 

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

 

 

 

 

 

309 

Anonym 

Sedící nahý chlapec s kachnou (A 

sitting naked boy with a duck)  

bronz, výška 15 cm, rakouský sochař 

přelomu 19. a 20. století,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

310 

Novák, Karel (1871-1955) 

Nahý chlapec - lovec s puškou a 

bažanty (A naked boy – hunter with 

a rifle and pheasants)  

bronz na žlutém, hnědě žilkovaném 

mramorovém podstavci, výška 25 cm, 

signováno v bronzu, český sochař 

přelomu 19. a 20. století   

vyvolávací cena: 8900 CZK 

(342 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

311 

Anonym 

Stojící nahý chlapec s trubkou (A 

standing naked boy with a tube)  

bronz na bílém mramorovém 

podstavci, výška 17,5 cm, rakouský 

sochař přelomu 19. a 20. století,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

312 

Anonym 

Stojící nahý chlapec se stuhou (A 

standing naked boy with a ribbon)  

bronz na černém onyxovém podstavci 

výška 26 cm, francouzský sochař 

přelomu 19. a 20. století,  

vyvolávací cena: 4200 CZK 

(162 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

313 

Dušek, Jan Vítězslav *1891  

Bronzová plaketa s vyobrazením 

rozsévače (A bronze plaque 

depicting a sower)  

bronz, průměr 23 cm, nápis: „Jen 

rozsévače čeká vděčnost rodné země“, 

autor značený ve hmotě, autor 

studoval sochařství ve Vídni a na 

akademii v Paříži u profesora 

Bourdella, účastnil se pařížských 

výstav - Salonů,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 2000 až 25000 CZK 
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314 

Kodet, Emanuel (1880-1954) 

Ležící nahá dívka (A laying naked 

female)  

patinovaná keramika, délka 33 cm, 

signováno ve hmotě, značeno 

keramická škola Bechyně, autor 

studoval na UMPRUM u profesora 

Suchardy, mezi jeho díla patří 

například socha Jana Žižky u 

Sudoměře,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

315 

Gause, Josef Arnošt (1910-1988) 

Klečící nahá dívka (A kneeling 

naked female)  

patinovaná hlína, výška 33 cm, 

signováno ve hmotě, autor se narodil 

v chorvatském Splitu, studoval na 

AVU v Praze u profesora Španiela,  

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 
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