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I. UŽITNÉ PŘEDMĚTY A 

HRAČKY (USED OBJECTS AND 

TOYS) 

 

1 

Dvě stříbrné lžičky zdobené emaily 

(Two silver tea spoons decorated 

with enamels)  

Rusko, polovina 20. století, sovětský a 

československý punc, Ag 875/1000, 

hmotnost 45,05 g,   

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

2 

Stříbrný hrníček s vyobrazením 

hrajících si andělů (A silver mug 

with a decoration of playing angels) 

Německo, 2. polovina 19. století, 

neorenesanční styl, puncováno 

Německou a Rakousko-Uherskou 

značkou, Ag 800/1000, hmotnost 

129,66 g,   

vyvolávací cena: 1900 CZK 

(73 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

3 

Dortová naběračka s achátovou 

rukojetí (A cake ladle with agate 

handle) 

Čechy, přelom 19. a 20. století, 

rukojeť hnědo bílý achát, naběračka 

zdobená leptáním, stříbřeno, délka 25 

cm,   

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

4 

Tři stříbrné lžičky (Three silver 

small spoons)  

Střední Evropa, přelom 19. a 20. 

století, plasticky zdobeno, Ag 

800/1000, celková hmotnost 55,40 g, 

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

5 

Mosazný rámeček s fotobrafií (A  

brass frame with photo) 

Čechy, počátek 20. století, 

neorokokový styl, plasticky zdobeno, 

oválný tvar, kroužek na zavěšení a 

stojánek na stůl, ovál 10x7,5 cm, 

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

Mosazné divadelní kukátko 

zdobené emaily (A brass 
theatrical binoculars decorated 

with enamels)  

Francie, počátek 20. století, pokryto 

modrým emailem, medailony 

s malbou květin, perleťové kroužky 

v místě přikládání k očím, šířka 10 

cm,    

vyvolávací cena: 3200 CZK 

(123 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

7 

Perleťové divadelní kukátko 

s rukojetí (A brass 

theatrical binoculars with a 

handle) 

Francie, počátek 20. století, mosaz 

pokrytá destičkami s perleti, 

šířka 10 cm,    

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

8 

Petrolejka s porcelánovou nohou a 

kulatým stínidlem (Oil lamp with 

porcelain stand and round shade) 

Francie, 2. polovina 19. století, 

porcelán malovaný medailonem 

s květinami, mosazná montáž, celková 

výška včetně cylidru 65 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

9 

Stříbrný tříplamenný svícen 

(A silver candlestick for three 

candles)  

Švédsko, 1. polovina 20. století, 

plasticky zdobeno v neobarokním 

stylu, značeno výrobcem „Gunnar 

Fjeld“, Ag 830/1000, hmotnost 

830/1000, osvědčení Puncovního 

úřadu, výška 29 cm, 

vyvolávací cena: 12 900 CZK 

(496 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

10 

Cínový korbel zdobený dekorem 

javorových listů (A pewter tankard 

decorated with maple leaves)  

Rakousko-Uhersko, přelom 19. a 20. 

století, secesní styl, plasticky 

zdobeno, výška 34 cm,    

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

 

 

 

 

11 

Panenka s porcelánovou hlavou 

v lidovém kroji (A doll with 

porcelain head in national costume)  

Německo, Durynsko, přelom 19. a 20. 

století, Simon a Halbig, panenka 

oblečená v českém lidovém kroji, tělo 

lisovaná hmota, dřevo, výška 60 cm.   

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

12 

Černovlasá panenka s porcelánovou 

hlavou s v bílých šatech (A black 

hair doll with porcelain head in 

white dress)  

Francie, Unis, přelom 19. a 20. století, 

kloubové tělo, lisovaná hmota, dřevo, 

výška 45 cm, 

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

13 

Blonďatá panenka s porcelánovou 

hlavou v klobouku (A blond doll 

with porcelain head in hat)  

Německo, Durynsko, přelom 19. a 20. 

století, značeno AB, kloubové tělo 

lisovaná hmota, dřevo, výška 80 cm.   

vyvolávací cena: 8500 CZK 

(327 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

14 

Stříbrná konvička s víčkem (A 

silver pot with cover)  

Čechy, datováno 1816, 

biedermeierovský styl, víčko pasticky 

zdobeno květinami, konvička zdobená 

rytím, Ag 812/1000, hmotnost 589 g, 

výška 17 cm,  

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

15 

Dřevěná krabička s víčkem 

s malbou ženy (A wooden box with 

a cover with painting of a woman)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, kulatý půdorys, černý lak, 

malba na víčku, průměr 8 cm, 

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1800 až 2100 CZK 
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16 

Mosazná lampa na zeď s 

třemi porcelánovými stínidly (A 

brass lamp on a wall with three 

porcelain shades)  

Německo, počátek 20. století, litofanie 

s vyobrazením postav po prosvícení, 

jedna litofanie mírně poškozená, 

konstrukce mosaz plasticky zdobená 

v klasicistním stylu, výška 50 cm, 

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

17 

Keramický korbel s vyobrazením 

Salcburku s cínovým víčkem (A 

ceramic tancard with depicting of 

Salzburg in Austria with tin cover) 

Rakousko, počátek 20. století, 

plasticky zdobeno, barevně 

glazováno, víčko mírně poškozeno, 

výška 21 cm,  

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

18 

Keramický korbel s vyobrazením 

Mnicha s cínovým víčkem (A 

ceramic tancard with depicting of 

monk with tin cover) 

Německo, Mnichov, počátek 20. 

století, nápis v němčině: „Pozdrav 

z Mnichova“, plasticky zdobeno, 

modře glazováno, výška 25 cm,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

19 

Keramický korbel s vyobrazením 

draků s cínovým víčkem (A ceramic 

tancard with depicting of dragons 

with tin cover) 

Německo, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, plasticky zdobeno, 

kamenina ve stylu Wedgwoodu, výška 

25 cm,  

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

20 

Hůlka se skrytou zbraní (A stick 

with hidden weapon) 

Čechy, 20. století, dřevo, kovová 

rukojeť zdobená kostí, ocelový kord, 

délka hole 92, délka kordu 65 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

 

 

 

 

21 

Kovová miska na noze se skleněnou 

vložkou (A metal bowl on a leg with 

glass inlay) 

Rakousko-Uhersko, Sandrik, počátek 

20. století, alpaka, broušené sklo, 

průměr 18 cm, výška 16 cm, 

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

22 

Mosazná lampa na zeď s bílou koulí 

(A brass lamp on wall with white 

ball) 

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

deco, elektrické svítidlo, stínidlo z 

mléčného sklo, výška 26 cm,  

vyvolávací cena: 700 CZK 

(27 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

23 

Kalamář z bílého kamene s hnědým 

žilkováním (A inkstand of white 

stone with brown stripes)  

Čechy, první třetina 20. století, 

průsvitný kámen, broušeno, leštěno, 

dvě dózy na inkoust, dva stojany na 

pera, délka 40 cm,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

24 

Dva mosazné stojany na svíčku na 

zeď (Two brass candle stands on 

wall)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, stojany - ramínka určená 

k připevnění nad klavír nebo psací 

stůl, zdobeno v klasicisním stylu, 

délka 20,5 cm,    

vyvolávací cena: 1300 CZK 

(50 EUR) 

odhad: 2000 až 2400 CZK 

 

25 

Elektrická lampa na zeď ve tvaru 

svícnu (An electric lamp on a wall 

in the shape of cadle stick) 

Čechy, 20. léta 20. století, kombinace 

mramoru dřeva a mosazi výška 40 cm,  

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Panenka s dlouhými světlými vlasy 

bez klobouku v růžových šatech (A 

doll with long blond hair without 

hat in pink dress)  

Německo, Durynsko, Heubach, 

přelom 19. a 20. století, porcelánová 

hlava, značeno, kloubové tělo, dřevo 

lisovaný papíru, výška 60 cm,  

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

27 

Panenka s dlouhými hnědými vlasy 

a hnědýma očima v pruhovaných 

šatech (A doll with long brown hair 

and brown eyes in stripe dress)  

Německo, Durynsko, přelom 19. a 20. 

století, porcelánová hlava, značeno, 

kloubové tělo, dřevo lisovaný papíru, 

výška 60 cm,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 11 000 až 14 000 CZK 

 

 28 

Stříbrná židovská řehtačka (A 

silver Jewish ratchet)  

Rusko, 20. století, puncováno ruskými 

punci, osvědčení puncovního úřadu, 

plasticky zdobeno, osazen korál, Ag 

875/1000, celková hmotnost 81,35 g, 

výška 17 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

29 

Stříbrná židovská slánka (A silver 

Jewish salt cellar)  

Rusko, 20. století, puncováno ruskými 

punci, osvědčení puncovního úřadu, 

plasticky zdobeno, figurální noha 

s postavou chlapce, osazen ametyst, 

Ag 875/1000, celková hmotnost 59,35 

g, výška 11 cm, 

vyvolávací cena: 4200 CZK 

(162 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

30 

Zrcadlo ve dřevěném zdobeném 

rámu (A mirror in wooden 

decorated frame)  

Čechy, 1. čtvrtina 20. století, 

zabrušované sklo, rám plasticky 

zdobený rokokovými ornamenty, 

rozměr rámu 85x72 cm, 

vyvolávací cena: 2800 CZK 

(108 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 
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31 

Komoda se třemi šuplíky a 

mramorovou deskou (Chest with 

three drawers and a marble top)  

Francie, 2. polovina 19. století, 

neobarokní styl, atypický béžový 

mramor s barevnými segmenty, 

intarzie, mosazné kování, výška 85 

cm,  

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

32 

Černá dřevěná truhla intarzovaná 

perletí (Black chest inlaid of 

mother-of-pearl)  

Čína, 1. čtvrtina 20. století, černý lak, 

perleťové intarzie s čínskou krajinou a 

postavami, mosazné kování, délka 

100 cm,  

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

33 

Skleněná slánka s kovovou montáží 

ve tvaru labutě (A glass salt bowl 

with metal mounting in the shape of 

swan)  

Německo, počátek 20. století, miska 

z modrého skla, montáž z alpaky, 

výška 8 cm, 

vyvolávací cena: 600 CZK 

(23 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

34 

Stříbrná pudřenka s rytým nápisem 

Eliška (A silver powder-box with 

engraved inscription Eliška)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

zdobeno rytím, Ag 900/1000, 

hmotnost 129,05 g,  

vyvolávací cena: 1500 CZK 

(58 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

35 

Stříbrná pudřenka s rytými květy a 

centrálním kruhem (A silver 

powder-box with engraved flowers 

and circle in the center) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

zdobeno rytím, Ag 900/1000, 

hmotnost 59,10 g,  

vyvolávací cena: 900 CZK 

(35 EUR) 

odhad: 1400 až 1800 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Stříbrná pudřenka bohatě rytá 

květy (A silver powder-box richly 

engraved with flowers) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

zdobeno rytím, Ag 900/1000, 

hmotnost 70,10 g,  

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

37 

Litinová forma na bábovku (A cast 

iron mold of cake)  

Čechy, přelom 19. a 20. století, 

tvarovaná forma s uchy uvnitř 

smaltovaná, průměr 30 cm,  

vyvolávací cena: 690 CZK 

(27 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

38 

Gramofon s troubou (A 

gramophone with tube) 

Francie, počátek 20. století, značeno 

Diamond Pathé, plechová trouba, 

dřevěný podstavec s natahovacím 

mechanismem, výška 77 cm, 

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

39 

Dvoukřídlá intarzovaná skříň (A 

double wing inlaid wardrobe)  

Čechy, 2. polovina 18. století, světle 

hnědé dřevo intarzované květy a 

ptáky, značeno iniciálami F.S., výška 

190 cm,  

vyvolávací cena: 29 000 CZK 

(1115 EUR) 

odhad: 40 000 až 50 000 CZK 

 

40 

Šest stříbrných lžiček a naběračka 

v etuji (A six silver small spoons 

and ladle)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, původní punc s hlavou Diany, 

Ag 800/1000, hmotnost naběračky 

67,75 g, lžíčky 115,55 g, 

vyvolávací cena: 2800 CZK 

(108 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SKLO (GLASS) 

 

41 

Váza z opálového skla zlatě 

malovaná zvířaty a ornamenty (A 

vase of opaline glass gold painted 

with animals and ornaments) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

broušené laločnaté okraje, broušené 

fasety, bohatá malba, neorenesační 

styl, výška 37 cm,  

vyvolávací cena:  8500 CZK  

(327 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

42 

Pohár s víkem bohatě řezaný 

loveckými výjevy (A cup with a lid 

richly cut by hunting scenes)  

Čechy, Nový Bor, 20. léta 20. století, 

neobarokní styl, fasetově broušené a 

ryté křišťálové sklo přecházející do 

modré, celková výška 40 cm, 

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

43 

Źluto hnědá dóza s víkem zdobená 

Amazonkami (A yellow brown bowl 

with cover decorated with 

Amazons)  

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 20.-30. 

léta 20. století, styl art deco, dóza na 

kulovitých nožkách, leptáno, zlaceno, 

tak zvaná oroplastika, značeno, 

průměr 18 cm,   

vyvolávací cena: 7500 CZK  

(288 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

 

44 

Párové vázy z opálového skla 

s malbou hodnostářů (A pair of 

vases of opaline glass with paitings 

of noblemen) 

Francie, 2. polovina 19. století, 

neorenesanční styl, malováno zlaceno, 

výška 28 cm,  

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

45 

Fialová vázička bohatě rytá květy 

máku (Violet small vase richly 

engraved with flowers of poppy) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, přelom 

19. a 20. století, secesní styl, zlacení 

na okrajích, výška 10 cm, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 
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46 

Váza z fialového opálového skla 

s dekorem hradu u jezera (A vase of 

violet opaline glass with decoration 

of a castle by lake)  

Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, 20. 

léta 20. století, secesní styl, kamejové 

sklo, signováno Richard, výška 28 

cm,  

vyvolávací cena: 14 000 CZK 

(538 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

47 

Miska z křišťálového skla modře 

vrstvená s broušenými čočkami (A 

bowl of crystal glass blue overlay 

with cut lens) 

Čechy, Nový Bor, 30. léta 20. století, 

styl art deco, broušené čočky a pruhy, 

průměr 20 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 

 

 

49 

Křišťálová váza fasetově broušená 

s rytými listy (A crystal vase facet 

cut with engraved leaves) 

Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. 

století, styl art deco, výška 20 cm,   

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

50 

Fialová mísa s dekorem tančících a 

hrajících žen (A violet bowl with 

decoration of dancing and playing 

women)  

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

století, styl art deco, leptáno, zlaceno, 

tak zvaná oroplastika ve stylu Moseru, 

značeno, průměr 20 cm, 

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

 

 

 

 

 

51 

Opálová váza s fialovými vlákny a 

zeleným květem (An opal vase with 

violet fibres and green flower)  

Čechy, Lenora, 20. léta 20. století, 

secesní styl, opleteno vlákny, květ 

skleněná intarzie, výška 13 cm, 

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

52 

Modrá váza se zelenými skvrnami 

barvená ve hmotě (Blue vase with 

green spots dyed in the mass) 

Čechy, pravděpodobně Lenora, 20.-

30. léta 20. století, výška 22 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

53 

Zelená váza malovaná stříbrnými 

květinami (A green vase painted 

with silver flowers)  

Čechy, pravděpodobně Harrachov, 

přelom 19. a 20. století, secesní styl, 

irizované sklo malované dekorem 

kosatců, výška 19 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

54 

Zlato hnědá váza se zlaceným 

proužkem (A golden brown vase 

with a gilded stripe)  

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. 

polovina 20. století, fasetově 

broušeno, značeno, výška 20 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

55 

Stříbřitě lesklá sklenice 

s barevnými nálepy (A silvery shiny 

glass with colored stickers) 

Čechy, 2. polovina 19. století, tak 

zvané amalgamové sklo, barveno 

zevnitř, na povrchu malováno a 

zdobeno nálepy, výška 17 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

56 

Křišťálová váza malovaná listy 

ornamenty (A crystal vase painted 

with leaves and ornaments)  

Čechy, pravděpodobně Kamenický 

Šenov, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, výška 23 cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500  CZK 

 

57  

Křišťálový pohár s malbou dámy a 

šlechtice (A crystal cup with 

painting of lady and nobleman)  

Čechy, pravděpodobně Kamenický 

Šenov, 20.-30. léta 20. století, 

rokokový styl, broušená noha poháru, 

výška 21 cm,  

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

58  

Vázička fialově a zeleně barvená ve 

hmotě s malbou květin (A small 

vase dayed in mass with gold 

painting of flowers) 

Čechy, pravděpodobně Harrachov, 

počátek 20. století, secesní styl, 

válcovitý tvar, výška 15,5 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

 

59  

Fialová mísa na noze se zlatou 

malbou dětí (A violet bowl on a leg 

with gold painting of children)  

Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. 

století, styl art deco, fasetově 

broušeno, výška 17 cm, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

60  

Fialová váza zdobená tančícími 

páry (A violet vase decorated with 

dancing couples)  

Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. 

století, styl art deco, leptáno, zlaceno, 

zdobeno pásem s tak zvanou 

oroplastikou, fasetově broušeno, 

výška 30 cm,  

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269  EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

61  

Zelená váza s červenými skvrnami 

barvenými ve hmotě (A green vase 

with red spots dayed in mass)  

Čechy, pravděpodobně Lenora, 

přelom 19. a 20. století, secesní styl, 

irizované plasticky zdobené sklo, 

výška 29 cm, 

vyvolávací cena: 10 500 CZK 

(404 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 
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62 

Bílá opálová váza s červenými  a 

růžovými květy (A white opal vase 

with red and pink flowers)  

Francie, Emille Gallé, počátek 20. 

století, secesní styl, opálové sklo 

červeně vrstvené s leptaným a 

broušeným dekorem, výška 41 cm, 

vyvolávací cena: 32 000 CZK 

(1231 EUR) 

odhad: 40 000 až 50 000 CZK 

 

63 

Oranžová dóza s víkem ve tvaru 

dýně (An orage bowl with cover in 

the shape of pumpkin)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

plasticky tvarováno, leptaný povrh, 

zelená stopka jako úchyt, výška 17 

cm,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

64 

Váza z hnědo zlatého skla se 

zlaceným pásem s květy (A vase of 

brown gold glass with gilded stripe 

with flowers)  

Čechy, Karlovy Vary, 20. století, 

fasetově broušeno, zdobeno 

oroplastikou, výška 27 cm, 

vyvolávací cena: 8500 CZK 

(327 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

65 

Váza ze zelného opálového skla 

v mosazné montáži (A vase of green 

opal glass in brass monting)  

Čechy, pravděpodobně Nový Bor, 2. 

polovina 19. století, sklovina barvená 

kysličníkem uranu, montáž plasticky 

tvarovaná v historizujícím stylu, 

výška 17 cm,  

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

66 

Broušená karafa a šest sklenic  

z červeno hnědého skla (A cut 

carafe and six glasses of  red brown 

glass)  

Čechy, Nový Bor, 20-30. léta 20. 

století, fasetově broušeno, výška 

karafy se zátkou 23 cm,  

vyvolávací cena: 2200 CZK  

(85 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

67 

Dvanáct malých sklenic různých 

barev (Twelve small glasses 

different color)  

Čechy, 1. polovina 20. století, 

sklenice na tvrdý alkohol různých 

barev pro odlišení, výška 8 cm,  

vyvolávací cena: 1200 CZK 

(46 EUR) 

odhad: 2000 až 2500  CZK 

 

68 

Velká  zelená váza se štíhlým 

hrdlem zlatě malovaná (A big green 

vase with slim neck gold painted) 

Francie, pravděpodobně Legras, 

konec 19. století, sklo barvené ve 

hmotě, malováno listy a 

historizujícími ornamenty, výška 65 

cm,  

vyvolávací cena: 11 000 CZK  

(423 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

69 

Váza s fialovými a zelenými 

skvrnami v bronzové montáži (A 

vase with violet and green spots in 

bronze monting) 

Čechy, Klášterský Mlýn, Loetz, 

přelom 19. a 20. století, secesní styl, 

irizované sklo barvené ve hmotě, 

montáž plasticky zdobená rostlinými 

dekory, výška 25 cm,   

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad:16 000 až 20 000 CZK 

 

70 

Vázička s červenými a růžovými 

skvrnami na mosazných nožkách (A 

small vase with red and rose spots 

on brass legs)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

kulovitý tvar, malováno 

historizujícími ornamenty, nožky 

plasticky zdobené v neorenesančním 

stylu, výška 16 cm,  

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

71 

Opálová vázička s fialovými 

skvrnami ve hmotě (An opal small 

vase with violet spots in the mass)  

Čechy, pravděpodobně Lenora, 

Kralik, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, irizované sklo barvené ve 

hmotě, výška 11 cm,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

 

 

 

72 

Mísa na noze ze zeleného uranového 

skla (A bowl on a leg of green uran 

glass) 

Čechy, Nový Bor, 20.-30. léta 20. 

století, funkcionalistický styl, průměr 

25 cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

73 

Křišťálový lázeňský pohárek 

růžově vrstený. broušený (A crystal 

spa glass, rose overlayed, cut)  

Čechy, kolem poloviny 19. století, 

biedermeierovský styl, bíle a růžově 

vrstveno, probrušovaný abstraktní 

dekor, výška 11 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK  

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

74 

Šest křišťálových pohárů 

s různobarevnými kupami (Six 

crystal glasses on legs with tops of 

different colors) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 2. 

polovina 20. století, barevně vrstveno, 

broušeno, výška sklenice 20 cm,  

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(307 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

75 

Hnědá váza se žlutým květem 

vloženým ve hmotě (A brown vase 

with yellow flower inserted in mass) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, model 

z roku 1970, autor Jiří Šuhájek, 

intarzované sklo, abstrakní dekor, 

výška 23 cm,  

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(300 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

76 

Modrá fasetově broušená váza (A 

blue facet cut vase) 

Čechy, Karlovy Vary, Moser, 70.-80. 

léta 20. století, značeno leptanou 

značkou, výška 23 cm,   

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 
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77 

Mísa ze zeleného skla s řezbou 

květů (A bowl of green glass with 

engraving of flowers) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

zhotoveno ve stylu Moseru, fasetově 

broušeno, ryto, délka 32 cm, 

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

   

III. PORCELÁN  A KERAMIKA 

(PORCELAIN AND CERAMIC) 

 

78 

Porcelánový šálek s podšálkem 

malovaný květinami (A porcelain 

cup and soucer painted with 

flowers)  

Čechy, Dalovice, po roce 1830, 

bohatě malováno a zlaceno, výška 9 

cm, vynikající stav, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

79 

Fajánsový květináč s modře 

malovanou korunkou (A faiance 

flowerpot with blue painted crown) 

Francie, Nancy, firma Gallé, 2. 

polovina 19. století, pod korunkou 

latinský nápis: Všechno nebo nic, 

značeno, poškozeno, výška 24 cm, 

vyvolávací cena: 2400 CZK 

(92 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

80 

Porcelánová květináč malovaný 

ptáčkem a květinami  

(A porcelain flowerpot painted with 

bird and flowers) 

Čechy, Loket, polovina 19. století, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

17 cm,   

vyvolávací cena: 3200 CZK 

(123 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

81 

Zeleno hnědá keramická miska 

s hlavou dívky (A green brown 

ceramic bowl with head of a female) 

Čechy, Dubí u Teplíc, Bloch, 

glazováno, značeno, délka 30 cm,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 

Socha šlechtice s důtkami v ruce (A 

statue of a nobleman with cat in 

hand)  

Německo, Durynsko, Volkstedt-

Rudolstadt, přelom 19. a 20. století, 

porcelán, glazováno, malováno, 

značeno, výška 21 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK  

(212 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

83 

Keramická maska madony 

s dítěnem (A ceramic mask of 

Madonna with child)  

Československo, Borsdorf, 30. léta 

20. století, styl art deco, glazovaná 

značená keramika, určeno k zavěšení 

na zeď, výška 26 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK  

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

84 

Porcelánová želva (A porcelain 

turtle) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-

30. léta 20. století, glazováno, 

malováno, značeno, modelér Küster, 

délka 7 cm, 

vyvolávací cena: 2400 CZK  

(92 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

85 

Sedící dívka s prohnutými zády (A 

sitting female with curved back)  

Německo, Durynsko, Sitzendorf, 20.-

30. léta 20. století, styl art deco, 

porcelán, glazováno, malováno, 

značeno, délka cm 16 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

86 

Hnědý keramický džbán s cínovým 

víčkem (A brown ceramic jug with 

a tin cover) 

Německo dnes Polsko, Bunzlau 

(Boleslav), 1. polovina 19. století, 

kamenina, plasticky zdobeno 

květinami, černě glazováno, od této 

kameniny je odvozeno slovo buclák, 

výška 31 cm,   

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

Dvě moderní bílé volavky (Two 

modern white herons)  

Čechy, Royal Dux, Duchcov, 60.-70. 

léta 20. století, bruselský styl, 

porcelán, glazováno, značeno, výška 

38 cm,  

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad: 1800 až 2200 CZK 

 

88 

Porcelánový kalamář se soškou 

chlapce a psa (A porcelain inkstand 

with statue of a boy and dog) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

glazováno, malováno, celková výška 

9 cm,  

vyvolávací cena: 2200 CZK  

(85 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

89 

Šlechtic v klobouku se psem (A 

nobleman in hat with a dog) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

porcelán, glazováno, malováno, výška 

14 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

90 

Šálek s podšálkem zdobený 

rostlinými ornamenty a iniciálami 

francouzského krále Ludvíka Filipa 

(A cup and saucer decorated with 

plant ornaments and initials of 

French king Louis Philippe) 

Francie, Sévres, 1. polovina 19. 

století, porcelán, glazováno, 

malováno, značeno, výška 6 cm, 

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

91 

Nahý chlapeček připravující kávu 

(A naked boy preparing cofee) 

Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 

19. století, číslo modelu C 97, pořadí 

s formy 127, číslo malíře 55, porcelán, 

glazováno, malováno, výška 11 cm,  

vyvolávací cena: 18 000 CZK  

(692 EUR) 

odhad: 20 000 až 25 000 CZK 

 

92 

Porcelánová hnědá sova (A 

porcelain brown owl)  

Čechy, Březová (Pirkenhammer), 20.-

30. léta 20. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

16 cm,   

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  CZK 
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93 

Porcelánová klečící nahá dívka na 

žlutém ručníku (A porcelain 

kneeling naked female on yellow 

towel) 

Maďarsko, Hollóháza, 20.-30. léta 20. 

století, glazováno, malováno, výška 

30 cm,  

vyvolávací cena: 2200 CZK 

(85 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

  

94 

Porcelánová klečící nahá dívka 

s tmavě hnědými vlasy (A porcelain 

kneeling naked female with dark 

brown hairs) 

Čechy, Duchcov, Royal Dux, 20.-30. 

léta 20. století, glazováno, malováno, 

výška 33 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

95 

Čajový porcelánový servis pro šest 

osob zdobený květinami (A tea 

porcelain set for six persons 

decorated with flowers)  

Německo, Bavorsko,  

Rosenthal, 1. třetina 20. století, 

plasticky tvarováno, glazováno, 

zdobeno uměleckým potiskem, 6 

šálků s podšálky, mléčenka, cukřenka, 

konvička, celkem 9 kusů, výška 

konvičky 20 cm, 

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

96 

Porcelánový motýl s modrými 

křídly (A porcelain butterfly with 

blue wings) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-

30. léta 20. století, malováno pod 

glazurou, značeno výška 10 cm,   

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

97 

Andílek na šnekovi (A little angel 

on a snail) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20. 

léta 20. století, porcelán, malováno 

pod glazurou, značeno, výška 9 cm,  

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

98 

Porcelánový andělíček žebráček (A 

porcelain angel beggar) 

Německo, Sasko, Míšeň, 2. polovina 

19. století, glazováno, malováno, 

značeno, číso modelu, L 112, pořadí 

z formy 145, číslo malíře 43, výška 22 

cm,   

vyvolávací cena: 26 000 CZK 

(1000 EUR) 

odhad: 30 000 až 36 000 CZK 

 

99 

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: 8500 CZK  

(327 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

100 

Velká modrá váza s malbou květin 

(A big blue vase with painting of 

flowers)  

Německo, Sasko, Míšeň, počátek 20. 

století, pod glazurou zdobeno 

kobaltovou modří, malováno, 

značeno, výška 41 cm, horní okraj 

mírně restaurován,  

vyvolávací cena: 10 000 CZK 

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až  18 000 CZK 

 

101 

Busta chlapce v klobouku (A bust of 

a boy in hat)  

Čechy, Trnovany u Teplic, Wahliss, 

konec 19. století, jemná kamenina, 

malováno v bronzových barvách 

v duchcovském stylu, značeno, výška 

25 cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

102 

Žena s kozou (A woman with goat)  

Čechy, pravděpodobně Duchcov, 

Royal Dux, 1. čtvrtina 20. století, 

jemná kamenina, glazováno, 

malováno, výška 34 cm,  

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 8000 až 10 00 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

Nahý chlapeček s tuleněm (A naked 

boy with a sea-dog) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-

30. léta 20. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, 

tlačená signatura modeléra, výška 14 

cm,  

vyvolávací cena: 4500 CZK 

(173 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

104 

Nahá dívka s kolouškem (A naked 

girl with fawn)  

Německo, Bavorsko, 

Hutschenreuther, 1. třetina 20. století, 

porcelán, glazováno, malováno, 

značeno, délka 31 cm,  

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 6500 až 8000  CZK 

 

105 

Čajový modro bílý servis (A tea 

blue white set)  

Anglie, Spode, 1. polovina 20. století, 

anglický porcelán, podglazurní tisk 

s námětem čínské krajiny, zlaceno, 6 

šálků s podšálky, konvička, mléčenka, 

cukřenka, mistička, celkem 10 kusů, 

výška konvičky 14 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

106 

Velká váza plasticky zdobená 

švestkami (A large vase plastically 

decorated with plums)  

Čechy, Duchcov, Royal Dux, přelom 

19. a 20. století, secesní styl, jemná 

kamenina, malováno bronzovými 

barvami, značeno, výška 45 cm, 

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

107 

Černobílý pierot (Black and white 

pierot) 

Čechy, Graniton, 20.-30. léta 20. 

století, bíle glazovaná keramika, černě 

malováno, značeno, výška 25 cm,   

vyvolávací cena: 3500 CZK  

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 
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108 

Maska blondýny v modrých šatech 

(A mask of blond girl in blue dress)  

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

deco, za studena malovaná keramická 

hmota, výška 36 cm, 

vyvolávací cena: 1500 CZK 

(58 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

109 

Maska dámy s náhrdelníkem (A 

mask of lady with necklace)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, za 

studena malovaná pálená keramika, 

výška 35 cm, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2500 až 3200 CZK 

 

110 

Šedo modrá keramická miska 

plasticky zdobená fauny (A grey 

blue ceramic bowl plastically 

decorated with fauns)  

Německo, přelom 19. a 20. století, 

glazováno, značeno, délka 29 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 4000 CZK 

 

111 

Figurální zrcadlo s postavami dvou 

chlapců (A figural mirror with 

statues of two boys) 

Čechy, pravděpodobně Duchcov, 

Royal Dux, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, jemná kamenina, 

plasticky zdobeno, malováno 

bronzovými barvami, výška včetně 

zrcadla 45 cm,  

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

112 

Šest šálků s podšálky zdobených 

růžemi (Six cup and saucer 

decorated with roses)  

Čechy, Karlovy Vary, 20. léta 20. 

století, porcelán, zdobeno podglazurní 

modří a uměleckým potiskem, 

značeno stylizovanou značkou Vídně, 

výška šálku 4,5 cm, 

vyvolávací cena: 2000  CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

Dvě malé misky zdobené malbou 

gejš a čarodějů (Two small dishes 

decorated with paintings of geishas 

and wizards) 

Japonsko, Noritake, 1. třetina 20. 

století, porcelán, glazováno, zdobeno 

pastózní malbou, značeno, průměr 9 

cm, 

vyvolávací cena: 700 CZK 

(27 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

114 

Tři opičí hudebníci (Three monkey 

musicians) 

Německo, Durynsko, Sitzendorf, 

přelom 19. a 20. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

12 cm, 

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

115 

Pět porcelánových talířů 

malovaných květinami a modrými 

listy (Five porcelain plates painted 

with flowers and blue leaves) 

Čechy, Klášterec nad Ohří, po roce 

1830, glazováno, malováno, značeno, 

průměr 19 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK  

(135 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

116 

Velikonoční talíř s ptáčkem a 

krmítkem (An Easter plate with 

bird and feeder)  

Německo, Rosenthal, datováno 1923, 

malováno pod glazurou, značeno, 

průměr 21 cm,   

vyvolávací cena: 1100 CZK 

(42 EUR) 

odhad: 1400 až  1800 CZK 

 

117 

Porcelánový šálek s podšálkem 

s modrými a zlatými ornamenty (A 

porcelain cup and saucer with blue 

and gold ornaments)  

Čechy, Klášterc nad Ohří, po roce 

1830, biedermeierovský styl, 

glazováno, malováno, malba mírně 

setřená, značeno, výška 8 cm,  

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až  3000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

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 

 

119 

Dáma v šatech s růžovou krajkou 

(A lady in dress with rose lace)  

Německo, Durynsko, Volkstedt-

Rudolstadt, 1. třetina 20. století, 

porcelán, glazováno, malováno 

značeno, výška 26 cm, 

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

120 

Porcelánový šálek s podšálkem 

malovaný zlatými listy (A porcelain 

cup and saucer painted with gold 

leaves)  

Čechy, Loket, počátek 19. století, 

biedermeierovský styl, nejstarší 

značka manufaktury, glazováno, 

značeno, výška 8 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK  

(115 EUR)  

odhad: 4000 až 5000 CZK 
 

121 

Porcelánové žena se dvěma tvářemi 

(A porcelain woman with two faces)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

porcelán, doustraná figura, z každé 

strany jiná postava, glazováno, 

malováno, výška 10 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK  

(115 EUR)  

odhad: 4000 až 5000 CZK 
 

122 

Princezna se žabím králem (The 

princess with king frog)  

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20.-

30. léta 20. století, porcelán, 

glazováno, malováno, značeno, 

tlačená značka modeléra - Friedrich 

Gronau, výška 20 cm,  

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 
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123 

Váza s kohoutem a vajíčky (A vase 

with cock and eggs)  

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

20. století, plasticky zdobeno, barevně 

glazováno, značeno, výška 34 cm,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až  7000 CZK 

 

124 

Porcelánový muž s pohylivou 

hlavou (A porcelain man with 

moving head)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

glazováno, malováno, snímatelná 

hlava s olověným závažím, celková 

výška 14 cm, 

vyvolávací cena: 2500 CZK  

(96 EUR) 

odhad: 3500 až 4500 CZK 

 

125 

Jídelní a nápojový šesti osobní 

servis zdobený stříbrnými a 

červenými pruhy (Diner and drink 

set for six persons decorated with 

silver and red stripes) 

Čechy, Březová (Pirkenhammer), 20.-

30. léta 20. století, styl art deco, 6 

mělkých talířů, 6 dezertních, 6 misek 

na plévku, omáčník, slánka, terina, 4 

mísy různých tvarů, 6 šálků 

s podšálky, konvička, cukřenka, 

mléčenka, celkem 35 kusů,  

vyvolávací cena: 11 000 CZK 

(423 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

126 

Dvě modro bílé vázy zdobené 

loděmi (Two blue white vases 

decorated with ships) 

Holandsko, 1. třetina 20. století, 

delftský styl, mosazná montáž na dně, 

fajáns, malováno, celková výška 33 

cm,  

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

127 

Orientální tanečnice s mečem (An 

oriental dancer with sword) 

Německo, Bavorsko, 

Hutschenreuther, 20.-30. léta 20. 

století, model tanečnice z Bali, 

porcelán, glazováno, malováno, 

značeno, výška 31 cm,   

vyvolávací cena: 8500 CZK 

(327 EUR) 

odhad: 10 00 až 12 000 CZK 

 

 

 

 

 

128 

Porcelánová váza malovaná růžemi 

(A porcelain vase painted with 

roses) 

Německo, Berlín, 2. polovina 20. 

století, glazováno, malováno, 

značeno, výška 34 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

129 

Porcelánový šálek s podšálkem 

bohatě malovaný květinami (A 

porcelain cup and saucer richly 

painted with flowers)  

Čechy, Trnovany u Teplic, Wahliss, 

konec 19. století, drážďanský styl, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

11 cm, 

vyvolávací cena: 1500 CZK  

(58 EUR)  

odhad: 1800 až 2200 CZK 
 

130 

Porcelánový motýl s hnědými křídly 

a černými pruhy (A porcelain 

butterfly with brown wings and 

black stripes) 

Německo, Durynsko, Sitzendorf, 20.-

30. léta 20. století, glazováno, 

malováno, značeno, šířka 10 cm, 

vyvolávací cena: 1700 CZK 

(65 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

131 

Porcelánový motýl se žlutými křídly 

s červenými skvrnami (A porcelain 

butterfly with yellow wings with red 

spots)  

Německo, Durynsko, Volkstedt-

Rudolstadt, 20.-30. léta 20. století, 

glazováno, malováno, značeno, šířka 

9 cm, 

vyvolávací cena: 1900 CZK 

(73 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

132 

Dva porcelánové stojánky na 

ubrousky se žlutými motýly  (Two 

porcelain stands for napkins with 

yellow butterflies) 

Německo, Durynsko, Volkstedt-

Rudolstadt, Ens, 20.-30. léta 20. 

století, glazováno, malováno, 

značeno, výška 7 cm, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad:  2400 až 3000 CZK 

 

 

 

 

 

 

133 

Nahý chlapec sedící na červené 

kouli (A naked boy sitting on a red 

ball)  

Německo, Durynsko, Sitzendorf, 20.-

30. léta 20. století, styl art deco, 

glazováno, malováno, značeno, výška 

16 cm,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

134 

Malá porcelánová tanečnice 

v krajkových šatech (A small 

porcelain dancer in lace dress) 

Německo, Durynsko, Volkstedt-

Rudolstadt, 1. třetina 20. století, 

glazováno, malováno, výška 10 cm,  

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

135 

Stojící polonahá dívka s modrou 

sukní (A standing topless female 

with blue skirt)  

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20. 

léta 20. století, porcelán, malováno 

pod glazurou, značeno, tlačená značka 

modeléra, číslo modelu 439, výška 22 

cm,  

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

136 

Stojící velká dáma s madolínou (A 

standing big lady with mandoline) 

Německo, Bavorsko, Rosenthal, 20. 

léta 20. století, porcelán, malováno 

pod glazurou i na glazuře, značeno, 

tlačená značka modeléra Rudolf 

Marcuse, číslo modelu K 328, výška 

43 cm,  

vyvolávací cena: 27 000 CZK 

(1038 EUR) 

odhad: 32 000 až 40 000 CZK 

 

137 

Sedící polonahá tanečnice ve 

žlutých šatech (A sitting topless 

dancer in yellow dress) 

Německo, Durynsko, Volkstedt-

Rudolstadt, 20.-30. léta 20. století, 

styl art deco, porcelán, glazováno, 

malováno, značeno, výška 19 cm, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 
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138 

Andělíček brusič (A little angel 

grinder)  

Německo, Sasko, Míšeň, 20.-30. léta 

20. století, porcelán, glazováno, 

malováno, značeno, číslo modelu C 

62, pořadí z formy 42, výška 13 cm,  

vyvolávací cena: 15 000 CZK 

(577 EUR) 

odhad: 20 00 až 25 000 CZK 

 

139 

Faun s papouškem (Faun with a 

parrot)  

Dánsko, Kodaň, 20.-30. léta 20. 

století, porcelán, malováno pod 

glazurou značeno, výška 19 cm,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 11 000 až 14 000 CZK 

 

IV. ŠPERKY, MINCE, HODINY, 

HODINKY  (JEWELLERY, 

COINS, CLOCKS, WATCHES) 

 

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 

Fajánsové modře malované hodiny 

v mosazné montáži (A faiance blue 

painted clock in brass monting) 

Holandsko, 2. polovina 19. století, 

neorenezanční styl, fajánsové pouzdro 

zdobené větrnými mlýny v delftském 

stylu, malovaný smaltovaný číselník, 

plasticky zdobná montáž, výška 45 

cm, 

vyvolávací cena: 7000 CZK  

(269 EUR)  

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

143 

Náušnice z bílého zlata 

s diamantovými ověsky (Earrings of 

white gold with dimond pendants)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

neobarokní styl, plasticky zdobeno, 

diamanty 0,2 ct,  Au 750/1000, 3,95 g,  

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

144 

Zlatý prsten bohatě plasticky 

zdobený s modrým kamenem (A 

gold ring richly plastically 

decorated with blue stone) 

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

neobarokní styl, osazen obdélníkový 

syntenický safír, Au 585/1000, 

hmotnost 6,72 g, 

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

145 

Zlatá jehlice do kravaty s korálovou 

kamejí (A gold tie pin with coral 

cameo)  

Itálie, 2. polovina 19. století, řezba 

s vyobrazením hlavy dámy, Au 

585/1000, hmotnost 2,55 g, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

146 

Zlaté náušnice zdobené kuličkami 

korálu (A gold earring decorated 

with small coral balls)  

Čechy, 2. polovina 19. století, 

plasticky zdobeno 

v biedermeierovském stylu, dekor 

květiny, Au 580/1000, hmotnost 4,02 

g,   

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

147 

Zlatá jehlice do kravaty ve tvaru 

květiny zdobená rubínem a safírem  

(A gold tie pin in the shape of 

flower decorated with ruby and 

sapphire)  

Čechy, přelom 19. století a 20. století, 

secesní styl, Au 585/1000, hmotnost 

1,70 g, 

vyvolávací cena: 1700 CZK 

(65 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

148 

Zlatá jehlice do kravaty s iniciálami 

zdobená perličkami a rubíny (A 

gold tie pin with initials decorated 

with small rubies and pearls)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, Au 585/1000, 2,09 g,  

vyvolávací cena: 1700 CZK 

(65 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

149 

Zlatý prsten s oválným safírem 

ohraničeným diamanty (A gold ring 

with an oval sapphire boarded with 

diamonds) 

Itálie, 1. třetina 20. století, diamanty 

celkem 0,6 ct, safír 1,2 ct, Au 

585/1000, celková hmotnost 7,41 g,  

vyvolávací cena: 29 000 CZK 

(1115 EUR) 

odhad: 35 000 až 45 000 CZK 

 

150 

Zlatá medaile s Rudolfem II. (A 

gold medal with Rudolf II) 

Čechy, 2018, pamětní medaile k 25. 

výročí založení Asociace starožitníků, 

líc hlava Rudolfa II., rub Merkur 

s význačnými pražskými budovami, 

Au 900/1000, hmotnost dukátu 3,49 g,  

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

151  

Prsten z bílého zlata s velkým 

diamantem (A ring of white gold 

with a large diamond)  

Německo, 20.-30. léta 20. století, 

hladké tvary, diamant s atypickým 

brusem 0,9 ct, Au 585/1000, celková 

hmotnost 3,024 g, 

vyvolávací cena: 23 000 CZK 

(885 EUR) 

odhad: 32 000 až 39 000 CZK 

 

152 

Zlatý přívěs s hlavou tygra (A gold 

pendant with a head of a tyger)  

Itálie, 2. polovina 20. století, plasticky 

zdobeno, Au 585/1000, hmotnost 1,61 

g, 

vyvolávací cena: 1400 CZK  

(54 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 
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153 

Zlaté náušnice s přívěsky 

s růžovými kameny (Gold earrings 

with rose stones pendants)  

Rusko, polovina 20. století, dva 

syntetické růžové korundy broušené 

do tvaru kapky, Au 585/1000, celková 

hmotnost 3,90 g,  

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad:  10 000 až 12 000 CZK 

 

154 

Velký zlatý medailon s diamantem 

(A large gold medallion with 

diamond)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, hladký oválný tvar, osazena 

diamantová routa 0,15 ct, Au 

580/1000, celková hmotnost 31,38 g,  

vyvolávací cena: 33 000 CZK 

(1269 EUR) 

odhad: 35 000 až 45 000  
 

155 

Stříbrný přívěsek ve tvaru lebky (A 

silver pendant in the shape of skull)  

Indie, 1. polovina 20. století, Ag 

925/1000, hmotnost 4.95 g,  

vyvolávací cena: 350 CZK 

(13 EUR) 

odhad: 500 až 600  
 

156 

Stříbrná hlava bohyně osazená 

drahými kameny (A silver head of 

goddess set with precious stones)  

Indie, přelom 19. a 20. století, 

hinduistická bohyně, osazeno 

ametysty, citríny, perličkami,, Ag 

970/1000, hmotnost 9,80 g, 

Vyvolávací cena: 1900 CZK 

(73 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

157 

Stříbrná hlava psa (A silver head of 

a dog)  

Německo, 2. polovina 19. století, 

skleněné oči, jedno chybí, Ag 

900/1000, celková hmotnost 8.18 g,   

vyvolávací cena: 1400 CZK 

(54 EUR) 

odhad:  2000 až 2400 CZK 

 

158 

Zlatý prsten s korálovou kamejí 

(A gold with coral cameo) 

Itálie, 1. třetina 20. století, kamej 

s vyobrazením hlavy dámy, Au 

333/1000, celková hmotnost 2,09 g, 

vyvolávací cena: 1600 CZK 

(67 EUR)  

odhad: 2000 až 2400 CZK 

 

 

 

159 

Zlatý prsten se třemi perlami (A 

gold ring with three pearls)  

Itálie, 1. třetina 20. století, osazeny 

perly a tři bílé kameny, Au 500/1000, 

hmotnost 5,44 g,  

vyvolávací cena: 6500 CZK 

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

160 

Zlatý přívěs malovaný emaily 

s dekorem květů (A gold pendant 

painted with enamels with flower 

decor) 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, kulatý tvar po stranách 

plasticky zdobeno, emaily mírně 

poškozené, Au 580/1000, hmotnost 

5,10 g,   

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 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 

Prsten s centrální diamantovou 

routou ohraničenou malými 

routami (A ring with central 

diamond boarded with small 

diamods) 

Rakousko, přelom 18. a 19. století, 

barokní styl, plasticky zdobeno, 

diamanty celkem 0,3 ct, Au 585/1000, 

diamanty osazeny ve stříbře Ag 

980/1000, celková hmotnost 6,10 g,  

vyvolávací cena: 12 500 CZK  

(481 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

163 

Zlatý prsten s malými rubíny v řadě 

a bílými kameny (A gold ring with 

small rubies in the row and white 

stones)  

Itálie, počátek 20. století, secesní styl, 

Au 500/1000, celková hmotnost 2,65 

g, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

 

164 

Velká granátová brož ve tvaru 

květiny (A large Czech garnet 

brooch in the shape of a flower) 

Čechy, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, tombak, v květech 

osazeny almadiny, dlážděno českými 

granáty, délka 9 cm,  

vyvolávací cena: 14 000 CZK 

(538 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

165 

Granátová brož ve tvaru dvou 

spojených srdcí (A garnet brooch in 

the shape of two connected heards)  

Čechy, 1. třetina 20. století, dlážděno 

českými granáty,  tombak, celková 

hmotnost 4,36 g,  

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až  3600 CZK 

 

166 

Diamantové náušnice s ověsky 

(Diamond earrings with pendants)  

Rakousko, přelom 18. a 19. století, 

rokokový styl, Au 333/1000, Ag, 

obecný kov, celkem 4,08 g, 

diamantové routy celkem 1,8 ct,    

vyvolávací cena: 18 000 CZK 

(692 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000 CZK 

 

167 

Granátový náramek s perličkami 

(A Czech garnet bracelet with small 

pearls)  

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

a říční perličky osazené v tombaku, 

centrální almadin, dlážděno českými 

granáty, průměr náramku 6,5 cm, 

celková hmotnost 13,24 g, vynikající 

stav,  

vyvolávací cena: 7500 CZK 

(288 EUR) 

odhad: 9000 až 11 000 CZK 

 

168 

Zlatý náhrdelník s perličkou a 

dvěma bílými kameny (A gold 

necklace with pearl and two white 

stones) 

Čechy, 1. čtvtina 20. století, Au 

585/1000, hmotnost 4,05 g,  

vyvolávací cena: 10 000 CZK 

(385 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

169 

Stříbrný přívěsek ve tvaru vějíře (A 

silver pendant in the shape of a fan) 

Čechy, polovina 20. století, Ag 

900/1000, hmotnost 0,62 g,   

vyvolávací cena: 200 CZK 

(8 EUR) 

odhad: 300 až 400 CZK  
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170 

Zlatý prsten se třemi granáty (A 

gold ring with three garnets)  

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

osazeny v řadě, zdobeno rytím, Au 

podzákonné ryzosti, celková hmotnost 

2,06 g,  

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

171 

Stříbrný přívěsek se dvěma 

zvířecími zuby (A silver pendant 

with two animal teeth) 

Čechy, 1. třetina 20. století, zdobeno 

rytím, Ag 900/1000, hmotnost 1,52 g,  

vyvolávací cena: 350 CZK  

(13 EUR) 

odhad: 600 až 800 CZK 

 

172 

Řetízek k hodinkám s pečetítkem (A 

pocket watch chain with seal) 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, tak zvaný hodinkový šatlén 

složený z článků, double, délka 12,5 

cm,  

vyvolávací cena: 300 CZK  

(12 EUR) 

odhad: 400 až 500 CZK 

 

173 

Hodiny v dřevěném pouzdře bohatě 

zdobené mosazí se dvěma svícny (A 

clock in wooden case richly 

decorated with brass with two 

cadlesticks) 

Francie, Paříž, E. Minguet, 2. 

polovina 19. století, neobarokní styl, 

smaltovaný číselník s římskými 

číslicemi, bicí stroj, jemná regulace, 

výška hodin 46 cm, výška svícnů 24 

cm,  

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

174 

Zlatý prsten se třemi diamanty (A 

gold ring with three diamonds)  

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

deco, osazeny 3 diamanty 

s briliantovým brusem a diamantové 

routy o celkové hmotnosti 0,63 ct, Au 

580/1000, celková hmotnost 2,86 g, 

vyvolávací cena: 20 000 CZK  

(769 EUR) 

odhad: 27 000 až 35 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

Velký zlatý závěs kruhového tvaru 

(A large gold pendant circle shape)  

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. 

století, Au 580/1000, celková 

hmotnost 7,72 g, 

vyvolávací cena: 6000 CZK  

(231 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

176 

Zlatá rakouská 10 koruna 1905 (A 

gold Austrian 10 crown 1905)  

Rakousko-Uhersko, líc hlava císaře 

Františka Josefa I., rub dvojhlavá 

orlice - rakouský státní znak, Au 

900/1000, hmotnost 3,387, 

vyvolávací cena: 4200 CZK  

(162 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

177 

Zlatý masivní náramek s hranatými 

články (A gold massive bracelet 

with angular links)  

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

deco, Au 585/1000, hmotnost 31,08 g,  

vyvolávací cena: 28 000 CZK  

(1077 EUR) 

odhad: 32 000 až 40 000 CZK 

 

178 

Rámové zlacené hodiny (A frame 

gilded clock)  

Čechy, polovina 19. století, dřevěné 

pouzdro, bicí stroj, originální klíček, 

smaltovaný číselník s římskými 

číslicemi, výška 43 cm, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

179 

Černé hodiny s alabastrovými 

sloupky (A black clock with 

alabaster columns)  

Rakousko, polovina 19. století, 

biedermeierovský styl, pouzdro černě 

lakované dřevo, alabastrové sloupky s 

bronzovým kováním ve stylu 

antických sloupů, vzpěra ve formě 

lyry, nahoře ozdoba z bronzu a 

alabastru, býlý číselník s arabskými 

číslicemi, kyvadlo mosazné s ozdobou 

ve tvaru koní, čtvťový stroj, nefunkční 

stav, celková výška hodin 75 cm, 

vyvolávací cena: 28 000 CZK  

(1077 EUR)  

odhad: 32 000 až 40 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

Masivní stříbrný řetízek (A massive 

silver chain)  

Čechy, 1. třetina 20. století, typ 

řetízku valis, Ag 835/1000, hmotnost 

22,50 g,  

vyvolávací cena: 2000 CZK  

(77 EUR) 

odhad: 2800 až 3200 CZK 

 

181 

Stříbrná brož zdobená onyxem a 

bílými kameny (A silver brooch 

decorated with onyx and white 

stones)  

Čechy, 20.-30. léta 20. století, 

plasticky zdobeno, na onyxu 

upevněna ozdoba v podobě košíčku, 

Ag 900/1000, hmotnost 6,15 g,  

vyvolávací cena: 1400 CZK  

(54 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

182 

Stříbrný náhrdelník zdobený 

granáty s pěti ověsky (A silver 

necklace decorated with Czech 

garnets with five pendants)  

Čechy, polovina 20. století, ověsky 

kruhového tvaru, zlaceno, Ag 

900/1000, hmotnost 11,89 g,  

vyvolávací cena: 2500 CZK  

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

183 

Stříbrný prsten zdobený markazity 

a bílým kamenem (A silver ring 

decorated with marcasites and 

white stone)  

Německo, 20.-30. léta 20. století, 

zdobeno stylizovanými lístky a květy, 

dlážděno markazity, centrální bílý 

kámen, Ag 925/1000, hmotnost 2,70 

g,  

vyvolávací cena: 800 CZK  

(31 EUR) 

odhad:  1000 až 1200 CZK 

 

184 

Stříbrný filigránový náramek 

s mušlovou kamejí (A silver filigree 

bracelet with shell cameo)  

Itálie, 1. třetina 20. století, kamej 

s vyobrazením hlavy dámy, bohatě 

plasticky zdobeno, Ag 900/1000, 

14,60 g, 

vyvolávací cena: 3200 CZK  

(123 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 
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185 

Zlaté náušnice plasticky zdobené 

malované modrým a bílým emailem 

(A gold earrings plastically 

decorated, painted with blue and 

white enamel)  

Čechy, polovina 19. století, 

biedermeirovský styl, plasticky 

zdobeno dekorem listů a hroznů, Au 

580/1000, hmotnost 5,50 g, emaily 

mírně setřené,  

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZ 

 

186 

Zlatý prsten s hnědo žlutým 

kamenem broušeným do čočky (A 

gold ring with brown yellow stone 

cut into a lens)  

Čechy, 20. a 30. léta 20. století, 

plasticky zdobeno, kámen achát, Au 

585/1000, celková hmotnost 4,88 g,  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

187 

Stříbrný prsten plasticky zdobený 

růží a listy (A silver ring plastically 

decorated with rose and leaves)  

Čechy, polovina 20. století, Ag 

925/1000, hmotnost 6,84 g,  

vyvolávací cena: 500 CZK 

(19 EUR) 

odhad: 600 až 800 CZK 

 

188 

Stříbrný zlacený prsten se světle 

modrým kamenem (A silver gilded 

ring with pale blue stone)  

Čechy, polovina 20. století, plasticky 

zdobeno, neobarokní styl, Ag 

800/1000, hmotnost 5,01 g,   

vyvolávací cena: 550 CZK 

(21 EUR) 

odhad: 800 až 1000 CZK 

 

189 

Granátová jehlice do kravaty 

s ozdobou ve tvaru číslice X (A 

Czech garnet tie pin with 

decoration in the shape of digit X) 

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

osazené v tombaku, délka 7 cm, 

vyvolávací cena: 650 CZK 

(25 EUR) 

odhad: 800 až 1000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

Přívěsek kruhového tvaru zdobený 

granáty a kříšťálem (A round 

pendant decorated with Czech 

garnets and crystal)  

Čechy, 2. polovina 19. století, osazeno 

ve zlaceném tombaku, průměr 5 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK      

(115 EUR) 

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

191 

Granátová jehlice do kravaty 

s ozdobou ve tvaru skřížených 

kladiv (A Czech garnet tie pin with 

decoration in the shape of cross 

hammers) 

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

osazené v tombaku, délka 5,5 cm, 

vyvolávací cena: 700 CZK 

(28 EUR) 

odhad: 900 až 1100 CZK 

 

192 

Náhrdelník s velkou granátovou 

hvězdou (A necklace with big Czech 

garnets star) 

Čechy, 2. polovina 19. století, 

tombak, průměr hvězdy 4 cm,  

vyvolávací cena: 5500 CZK    

(212 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

193 

Granátová jehlice do kravaty 

s ozdobou ve tvaru písmene S (A 

Czech garnet tie pin with 

decoration in the shape of letter S) 

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

osazené v tombaku, zašifrovaný nápis 

Sokol, délka 6,5 cm, 

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

194 

Granátová jehlice do kravaty 

s ozdobou ve tvaru písmene L (A 

Czech garnet tie pin with 

decoration in the shape of letter L) 

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

osazeno v tombaku, délka 7 cm, 

vyvolávací cena: 550 CZK 

(21 EUR) 

odhad: 650 až 800 CZK 

 

195 

Granátová brož ve tvaru květiny (A 

Czech garnet brooch in the shape of 

a flower) 

Čechy, přelom 19. a 20. století, 

secesní styl, osazeno v tombaku 

dlážděno českými granáty s plochým 

výbrusem, průměr 2,5 cm,  

vyvolávací cena: 2200 CZK      

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 35000  

196 

Granátová jehlice do kravaty 

s ozdobou ve tvaru tří květů (A 

Czech garnet tie pin with 

decoration in the shape of three 

blossoms) 

Čechy, 2. polovina 19. století, granáty 

osazeno v tombaku, délka 7 cm, 

vyvolávací cena: 550 CZK 

(21 EUR) 

odhad: 650 až 800 CZK 

 

197 

Granátová brož ve tvaru půlměsíce 

a hvězdy (A Czech garnet brooch in 

the shape of a half moon and star)  

Čechy, 2. polovina 19. století, osazeno 

v tombaku dlážděno českými granáty, 

průměr 3 cm,  

vyvolávací cena: 3000 CZK      

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  

 

198 

Granátová brož ve tvaru velkého 

květu (A Czech garnet brooch in 

the shape of a large blossom) 

Čechy, 2. polovina 19. století, osazeno 

v tombaku dlážděno českými granáty, 

průměr 4 cm,  

vyvolávací cena: 3500 CZK      

(135 EUR) 

odhad: 5000 až 6000  

 

199 

Československý svatováclavský 

dukát (Czechoslovak St. Wenceslas 

Ducat) 

Československo, 1932, líc stojící 

svatý Václav, rub státní znak, Au 

986/1000, hmotnost 3,49 g,   

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 13 000 až 15 000 CZK 

 

200 

Zlatý článkový náramek zdobený 

černými onyxy bohatě rytý (A gold 

link bracelet decorated with black 

onyxes richly engraved) 

Čechy, 1. třetina 20. století, 

neorenesanční styl, Au 585/1000, 

31,12 g, 

vyvolávací cena: 32 000 CZK  

(1231 EUR) 

odhad: 40 000 až 50 000 CZK 
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201 

Zlatý řetízkový náhrdelník se třemi 

ametysty a dvěma křišťály (A gold 

necklace with three amethysts and 

three crystals) 

Čechy, 1. třetina 20. století, kameny 

broušené do kapek, Au 585/1000, 

7,48 g, 

vyvolávací cena: 14 000 CZK  

(538 EUR) 

odhad: 18 000 až 22 000 CZK 

 

DRUHÉ KOLO (SECOND 

SESSION) 

 

V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A 

KRESBY (PRINTS, 

PHOTOGRAPHS AND 

DRAWINGS) 

 

202 

Poppel, Johann (1807-1882) 

Interiér Zemského sálu na 

Pražském hradě (Interior of Land 

Hall in the Prague Castle)  

ocelorytina na papíře, 10,5x15 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole 

v němčině, podle předlohy Ludwiga 

Langeho, datováno 1840, Poppel 

studoval rytectví v Norimberku, 

studijní pobyt v Londýně, zobrazoval 

především německá a česká města, 

jeho grafiky jsou i v Národní galerii 

v Praze,    

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

203 
Mayer Josef (1895-1952) 

Pohled na Hradčany z Petřína (A 

view of the Prague Castle from the 

hill Petřín)  

barevný lept, 20x24 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, signováno 

vpravo dole, autor studoval na 

UMPRUM v Praze, autor byl 

krajinářem a vynikajícím grafikem, 

rád zobrazoval starou Prahu, 

vyvolávací cena: 1200 CZK  

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 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: 4500  CZK 

(173 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

205 

Poppel, Johann (1807-1882) 

Valdštejnský palác v Praze 

(Waldstein palace in Prague) 

ocelorytina na papíře, 9,5x16,5 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole 

v němčině, podle předlohy Ludwiga 

Langeho, datováno 1840, Poppel 

studoval rytectví v Norimberku, 

studijní pobyt v Londýně, zobrazoval 

především německá a česká města, 

jeho grafiky jsou i v Národní galerii 

v Praze,    

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

206 

Rybička, J. (XIX.) 

Zřícenina hradu Okoř u Prahy (A 

ruins of castle Okoř near Prague)  

ocelorytina na papíře, 14x17,5 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole 

v češtině, podle předlohy Wilhelma 

Kandlera, polovina 19. století, vydal 

Kober a Markgraf v Praze, 

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

Šimon, Tavík František (1877-1942)   

Pohled na Malou Stranu 

z Vrbatovské zahrady (A view of 

Mala Strana in Prague from 

Vrbatovská garden)  

lept na papíře, 17x22 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, signováno 

vpravo dole, značeno dole uprostřed 

na desce, datováno 1910, 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: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

208 

Rybička, J. (XIX.) 

Interiér Staronové synagogy 

v Praze (Interior of Old-new 

synagogue in Prague) 

ocelorytina na papíře, 15,5x9,5 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole 

v češtině, podle předlohy Wilhelma 

Kandlera, polovina 19. století, vydal 

Gottlieb Haase a Söhne v Praze, 

vyvolávací cena: 800 CZK 

(31 EUR) 

odhad: 1200 až 1500 CZK 

 

209 

Poppel, Johann (1807-1882) 

Zámecké náměstí v Teplicích (The 

Chateau square in Teplice)  

ocelorytina na papíře, 8x11 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole 

v němčině, podle předlohy Carla 

Würbse, datováno 1840, Poppel 

studoval rytectví v Norimberku, 

studijní pobyt v Londýně, zobrazoval 

především německá a česká města, 

jeho grafiky jsou i v Národní galerii 

v Praze,    

vyvolávací cena: 700 CZK 

(27 EUR) 

odhad: 1100 až 1400 CZK 

 

210 

Anonym 

Pohled na zpívající fontánu u 

Belvedéru v Praze (A view of the 

singing fountain at the Belvedere in 

Prague)  

ocelorytina na papíře, 10x13 cm, 

rámováno pod sklem, značeno dole 

v němčině, polovina 19 století, 

vyvolávací cena: 500 CZK 

(19 EUR) 

odhad: 100 až 1200 CZK 
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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: 5000 CZK      

(192 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  

 

212 

Bauch, Jan (1898-1995)  

Hlava muže – Homér (Head of a 

man – Homer)  

litografie, 40x30 cm, rámováno pod 

sklem, paspartováno, signováno vlevo 

dole, vpravo popis: „Homér“, autor 

studoval na UMPRUM v Praze u 

profesora Brunnera a na AVU u 

profesora Švabinského, významný 

malíř figuralista, sochař a grafik, 

vyvolávací cena: 6500 CZK  

(250 EUR)  

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

213 

Kobliha, František (1877-1962) 

Pohled na Radnické schody a 

Strahovský klášter (A view of Town 

Hall stairs and Strahov monastery 

in Prague)  

barevný dřevořez na papíře, 40x30 

cm, rámováno pod sklem, značeno 

dole na desce, autor studoval na 

UMPRUM a AVU v Praze, byl 

originálním malířem, představitelem 

symbolismu a vynikajícím grafikem, 

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

214 

Švabinský, Max (1873-1962) 

Portrét Michelangela (A portrait of 

Michelangelo)  

litografie na papíře, 19x13 cm, 

adjustováno pod sklem, paspartováno, 

signováno vpravo dole, značeno vlevo 

dole na desce iniciálami, autor byl 

jedním z nejvýznamnějších českých 

malířů přelomu 19. a 20. století, 

vyvolávací cena: 1800 CZK  

(69 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

Votlučka, Karel (1896-1963) 

Pohled na Hradčany z Karlova 

mostu (A view of the Prague Castle 

from the Charles Bridge) 

barevný lept, 29x32 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, značno 

vpravo dole na desce, signováno 

vpravo dole, autor studoval na AVU u 

profesorů Nechleby a Švabinského, 

byl vynikajícím grafikem,  

vyvolávací cena: 1500 CZK 

(58 EUR) 

odhad: 2000 až 2500 CZK 

 

 

216 

Šimon, Tavík František (1877-1942) 

Pohled na Hradčany z Karlova 

mostu (A view of the Prague Castle 

from the Charles Bridge)  

barevný dřevořez na papíře, 35x46 

cm, rámováno pod sklem 

v dekorativním rámu, signováno 

vpravo dole, vlevo dole 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: 4500 CZK  

(173 EUR) 

odhad: 6000 až 8000 CZK 

 

217 

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, 2. polovina 19. století, 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 

 

218 

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: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

219 

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 

 

220 

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, přelom 17. a 18. století  

vyvolávací cena: 4000 CZK 

(154 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

221 

Hardy, Jean *1880 

Sedící dáma s bažantem (A sitting 

lady with pheasant)  

barevný lept na papíře, ovál 43x53 

cm, rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, Hardy působil ve Francii, 

vytvářel grafiky ve stylu art deco, 

patřil spolu s Icartem 

k nepopulárnějším grafikům té doby,  

jeho lepty s erotickým náměty ho ve 

20. letech proslavily i v USA, 

vyvolávací cena: 7000 CZK      

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

222 

Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-

1959)  

Trh na Staroměstském náměstí 

v Praze (A market on Old Town 

square in Prague) 

litografie, 37x33 cm, rámováno pod 

sklem, paspartováno, signováno 

vpravo dole dole, značeno vlevo dole 

na desce, autor pocházel z významné, 

původem italské rodiny, jeho otec byl 

lékařem knížete Metternicha, jeho 

bratr byl malíř Viktor Stretti, Zamponi 

rád zobrazoval výjevy ze staré Prahy,  

vyvolávací cena: 5000 CZK  

(192 EUR)  

odhad: 6500 až 8000 CZK 
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223 

Wänke, Emil *1901 

Pohled na Hradčany z Karlova 

mostu (A view of Prague Castle 

from the Charles Bridge) 

lept na papíře, 19x24 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole 

dole, autor studoval na pražské AVU 

u profesorů Loukoty a Thieleho, byl 

krajinářem a vynikajícím grafikem, 

vyvolávací cena: 1400 CZK  

(54 EUR)  

odhad: 1400 až 1800 CZK 

 

224 

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 

 

225 

Mayer Josef (1895-1952) 

Pohled na Malou Stranu 

z Vrbatovské zahrady v zimě (A 

view of Mala Strana from 

Vrbatovská zahrada in winter) 

barevný lept, 23x27 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, signováno 

vpravo dole, autor studoval na 

UMPRUM v Praze, autor byl 

krajinářem a vynikajícím grafikem, 

rád zobrazoval starou Prahu, 

vyvolávací cena: 1200 CZK  

(46 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

226 

Stretti-Zamponi, Jaromír (1882-

1959)  

Pohled na zahrady u Pražského 

hradu (A view of gardens near the 

Prague Castle) 

akvatinta, 20x25 cm, rámováno pod 

sklem, signováno vpravo dole dole, 

značeno vlevo dole na desce, 

datováno 1920, autor pocházel 

z významné, původem italské rodiny, 

jeho otec byl lékařem knížete 

Metternicha, jeho bratr byl malíř 

Viktor Stretti, Zamponi rád 

zobrazoval výjevy ze staré Prahy,  

vyvolávací cena: 3000 CZK  

(115 EUR)  

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

 

 

227 

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, přelom 17. a 18. 

století, autor byl vydavatelem, působil 

v Norimberku,   

vyvolávací cena: 3900 CZK      

(150 EUR) 

odhad: 6000 až 8000  

 

228 

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, přelom 17. a 18. 

století, Homann byl vydavatelem, 

působil v Norimberku,   

vyvolávací cena: 3900 CZK      

(150 EUR) 

odhad: 6000 až 8000  

 

229 

Müller, Johann Christoph (1673-

1721) 

Mapa okolí Přerova (A map of 

surroundings Přerov)  

kolorovaná mědirytina, 48x59 cm, 

rámováno pod sklem, nahoře nápis: 

„Circuli Preroviens Pars Australis“, 

vpravo dole kartuš s vysvětlivkami, 

přelom 17. a 18. století,  

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR)  

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

230 

Müller, Johann Christoph (1673-

1721) 

Mapa jižní Moravy (A map of the 

South Moravia)  

kolorovaná mědirytina, 49x59 cm, 

rámováno pod sklem, v pravo dole 

nápis: „ Moraviae Circuli 

Hradistiensis“ v kartuši s námětem 

dvou bohyní, vlevo dole kartuš s 

vysvětlivkami, přelom 17. a 18. 

století, 

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR)  

odhad: 7000 až 9000 CZK 

 

 

 

 

 

 

231 

Anonym 

Pohled na město Čáslav (A view of 

the town Caslav in Bohemia) 

mědirytina na papáře, 23x36 cm, 

rámováno pod sklem, český rytec 

přelomu 17. a 18. století,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

232 

Custos, Dominik (1560-1612) 

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

rámováno pod sklem, značeno vlevo 

dole, 17. století, autor byl rytcem 

v Augšpurku, 

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

233 

Šimon, Tavík František (1877-1942)   

Chrám Notre-Damme v Paříži  

(Notre-Dame Cathedral in Paris)  

černobílý lept, 25x18,5 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, signováno 

vpravo dole, datováno vpravo nahoře 

1912, vlevo dole značka, 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 

 

234 

Sládek, Antonín (1943-2009)  

Stojící nahá dívka (A standing nude 

female)  

barevný monotyp, 54x37 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, datováno dole uprostřed 

1999, autor byl absolventem 

UMPRUM v Praze, v Čechách se 

nejprve stal známým navrhováním 

plakátů a dokonce jako herec, získal 

francouzské občanství, jeho díla jsou 

zastoupena v předních evropských a 

amerických galeriích,  

vyvolávací cena: 3500 CZK  

(135 EUR)  

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

235 

Jiřincová, Ludmila (1912-1994) 

Strom s vyrytým srdcem (A tree 

with engraved heart)  

monotyp, 14x10 cm, rámováno pod 

sklem, paspartováno, signováno 

vpravo dole, autorka studovala na 

AVU u profesora T.F. Šimona, jedna 

z nejznámnějších českých grafiček,  

vyvolávací cena: 2500  CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3500  CZK 

 

236 

Schlitt, Heinrich (1849-1923) 

Trpaslíci s chycenou žábou (Two 

dwarves with catched frog)  

lept na papíře, 16x24 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole, 

datováno 1893,  autor se narodil 

v Mosbachu u Wiesbadenu 

v Německu, byl vynikajícím 

ilustrátorem a humoristou, maloval 

žánrové výjevy s trpaslíky, žil 

v Mnichově, mnoho let byl hlavním 

designérem Mettlachu (Villeroy and 

Boch), oblíbený německý malíř, 

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

237 

Souček, Karel *1915 

Pohled na Staroměstské náměstí (A 

view of the Old Town square in 

Prague) 

litografie na papíře, 10x9 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, autor studoval na 

UMPRUM v Praze, byl malířem a 

knižním ilustrátorem,  

vyvolávací cena: 700  CZK 

(27 EUR) 

odhad: 1000 až 1200  CZK 

 

238 

Švabinský, Max (1873-1962) 

Ležící nahá dívka v zimní zahradě 

(A laying nude female in garden)  

litografie na papíře, 22x14 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, autor byl jedním 

z nejvýznamnějších českých malířů 

přelomu 19. a 20. století, 

vyvolávací cena: 2200 CZK  

(85 EUR) 

odhad: 3000 až 3500 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

Stretti, Viktor (1878-1957) 

Pohled na Týnský chrám v Praze (A 

view of Tynsky Cathedral in 

Prague)  

litografie, 18x14 cm, rámováno pod 

sklem, signováno vpravo dole, vlevo 

datováno 1953, autor studoval na 

AVU v Praze a v Mnichově, byl 

vynikajícím grafikem, 

vyvolávací cena: 1200  CZK 

(46 EUR) 

odhad: 1400 až 2000  CZK 

 

240 

Anonym 

Pohled na město Chomutov (A view 

of the town Chomutov in Bohemia) 

mědirytina na papíře, 30x38 cm, 

rámováno pod sklem, český rytec 

přelomu 17. a 18. století,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

241 

Anonym 

Pohled na město Polna (A view of 

the town Polna in Bohemia) 

mědirytina na papíře, 33x40 cm, 

rámováno pod sklem, český rytec 

přelomu 17. a 18. století,  

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

242 

Anonym  

Cirkus s krotitlem koní (A circus 

with horse tamer) 

barevná litografie, 30x19 cm, 

rámováno pod sklem, signováno dole 

uprostřed nečitelně, datováno 1969, 

středoevropský malíř, 2. poloviny 20. 

století, 

vyvolávací cena: 1200 CZK      

(46 EUR) 

odhad: 1800 až 2200 CZK 

 

243 

Anonym 

Ženské tělo v plavkách a skokan do 

vody (A female body in swimming 

suit and diver) 

linoryt na papíře, 18x16 cm rámováno 

pod sklem, značeno iniciálami KR 

vlevo dole na desce, datována 1931, 

zhotoveno ve stylu Kamila Lhotáka,  

vyvolávací cena: 1800 CZK  

(69 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

 

 

 

 

 

244 

Vaic, Josef (1884-1961) 

Pohled na pražskou Loretu (A view 

of Prague Loreta) 

lept na papíře, 18x12 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole, 

autor studoval malířství v Paříži, byl 

předvším akvarelistou a grafikem, 

vyvolávací cena: 700 CZK 

(26 EUR) 

odhad: 1000 až 1200 CZK 

 

245 

Anonym 

Plakát na podporu Komitétu pro 

pomoc ruským učencům s podpisem 

Aloise Jiráska (A poster in support 

of the Committee for Assistance to 

Russian Scholars signed by Alois 

Jirásek)  

tisk, 34x26 cm, rámováno pod sklem, 

po roce 1918,  

vyvolávací cena: 300  CZK 

(12 EUR) 

odhad: 400 až 500  CZK 

 

246 

Anonym 

Dvě husy (Two geese)  

barevný dřevořez, 33x18 cm, 

rámováno pod sklem, značeno vlevo 

uprostře, japonský grafik přelomu 19. 

a 20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

247 

Anonym 

Dvě bílé volavky ve vodě (Two 

white herons in water) 

barevný dřevořez, 33x18 cm, 

rámováno pod sklem, značeno vlevo 

dole, japonský grafik přelomu 19. a 

20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

248 

Anonym 

Hnědý pták s dlouhým zobákem ve 

vodě (A brown bird with long beak 

in water)  

barevný dřevořez, 33x18 cm, 

rámováno pod sklem, značeno vpravo 

dole, japonský grafik přelomu 19. a 

20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 
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249 

Anonym 

Dva čápové (Two storks)  

barevný dřevořez, 33x18 cm, 

rámováno pod sklem, značeno vpravo 

dole, japonský grafik přelomu 19. a 

20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

250 

Sládek, Antonín (1943-2009)  

Nahá dívka sedící na červeném 

kanapi (A nude female sitting on a 

red sofa)  

barevný monotyp, 48x35 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, datováno dole vlevo 

2002, autor byl absolventem 

UMPRUM v Praze, v Čechách se 

nejprve stal známým navrhováním 

plakátů a dokonce jako herec, získal 

francouzské občanství, jeho díla jsou 

zastoupena v předních evropských a 

amerických galeriích,  

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR)  

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

251 

Větrovský, Josef (1897-1944) 

Sedící nahá dívka s kubistickou 

miskou (A sitting nude female with 

cubist bowl)  

černobílá fotografie z originální 

desky, velký rozměr, 63x86 cm, 

rámováno pod sklem, značeno 

tlačenou značkou vpravo dole, autor 

měl společný ateliér s Františkem 

Drtikolem, často fotografoval erotické 

náměty,  

vyvolávací cena: 5000 CZK  

(192 EUR) 

odhad: 6500 až 8000 CZK 

 

252 

Röhling, Vladislav (1848-1949)  

Pohled na Hradčany ze Smetanova 

nábřeží (A view of  the Prague 

Castle from the Smetana 

embankment)  

barevný lept, 35x33 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: 2500 CZK    

(96 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

 

 

 

 

 

253 

Jiřincová, Ludmila (1912-1994) 

Dvě dívky s loutnou (Two females 

with a lute)  

litografie, 41x32 cm, rámováno pod 

sklem, paspartováno, signováno dole 

uprostřed, datováno 1956, atorka 

studovala na AVU u profesora T.F. 

Šimona, jedna z nejznámnějších 

českých grafiček,  

vyvolávací cena: 4000  CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

254 

Anonym  

Hořčice černá - stránka z herbáře 

(Leucosinapis black – a page of 

herbarium)  

kolorovaná mědirytina na papíře, 

29x19 cm, rámováno pod sklem, 

paspartováno, list z Mattioliho herbáře 

z roku 1562, jeden z prvních tisků v 

čestině,   

vyvolávací cena: 1400 CZK      

(54 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

255 

Anonym  

Bazalka velká - stránka z herbáře 

(Basil large – a page of herbarium)  

kolorovaná mědirytina na papíře, 

29x19 cm, rámováno pod sklem, 

paspartováno, list z Mattioliho herbáře 

z roku 1562, jeden z prvních tisků v 

čestině,   

vyvolávací cena: 1400 CZK      

(55 EUR) 

odhad: 1600 až 2000 CZK 

 

256 

Slavíček, Jan (1900-1970) 

Pohled na Prahu z Hradčan (A view 

of Prague from Hradčany)  

barevná litografie, 34x45 cm, 

rámováno pod sklem, paspartováno, 

značeno vpravo dole na desce, 

datováno 1950, signováno vlevo dole, 

syn malíře Antonína Slavíčka, 

studoval na AVU u profesorů 

Preislera, Nechleby, Švabinského, 

Nejedlého, byl především krajinářem, 

rád maloval Prahu z Hradčan, kde 

bydlel,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 

Váchal, Josef * 1884 

Svatý muž a zvířata (A holly man 

and animals)  

barevný dřevořez na papíře, 15x10 

cm, rámováno pod sklem, 

paspartováno, značeno vlevo dole 

iniciálami autora, vytvořeno jako 

exlibris pro Ing. Dr. Stanislava 

Knorra, Váchal studoval na malířské 

škole Aloise Kalvody, byl především 

vynikajícím grafikem a ilustrátorem,   

vyvolávací cena: 1800 CZK 

(69 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

258 

Šimon, Tavík František (1877-1942)   

Gotická katedrála  (A gothic 

cathedral)   

lept na papíře, 36x31cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, značeno 

vpravo dole na desce, datováno 1913, 

dole uprostřed razítko autora a 

věnování: „Mánes svým členům 

1916“, grafika zobrazuje chrám sv. 

Víta na Pražském hradě, 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: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

259 

Anonym 

Dva černo červení ptáčci na větvi 

(Two small black red birds on a 

branch)  

barevný dřevořez, 21x23 cm, 

rámováno pod sklem, značeno vlevo 

dole, japonský grafik přelomu 19. a 

20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3000 až 3600 CZK 

 

260 

Wierer, Alois (1878-1945) 

Radnické schody na |Hradčanech 

(The Town Hall Stairs in Hradčany 

in Prague) 

lept na papíře, 24x18 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole, 

autor studoval na AVU v Praze u 

profesora Thieleho, Wierer byl 

pražský Němec, především figuralista,  

vyvolávací cena: 1600 CZK 

(62 EUR) 

odhad: 2000 až 2200 CZK 

 

 

 

 



 19 

VI. MALBA (PAINTINGS) 

 

261 

Šunken (Schunken), Mikuláš V. 

XVI.-XVII. - připsáno 

Šalamounův soud (Solomon´s court)  

olej na plátně, rámováno, 130x200 

cm, kopie podle Rubense, barokní 

dobové dílo českého autora, který 

působil v Kutné Hoře,  

vyvolávací cena: 180 000 CZK 

(6923 EUR) 

odhad: 200 000 až 250 00 CZK 

 

262 

Loukota, Josef (1879-1967) 

Baletka na židli (A ballerina on a 

chair)  

olej na plátně, 78x59 cm, rámováno v 

dekorativním rámu, značeno štítkem, 

signováno vpravo dole, autor studoval 

na AVU u profesorů Brožíka a 

Schwaigra, byl jedním z nejlepších 

figuralistů své doby, profesorem na 

AVU,  

vyvolávací cena: 220 000 CZK 

(8462 EUR)  

odhad: 220 0000 až 250 000 CZK 

 

263 

Seguin XIX.-XX. 

Portrét dámy s květinami - 

miniatura (A portrait of a lady with 

flowers – miniature)  
kvaš na slonovině, ovál 13x11 cm, 

rámováno pod sklem, rámeček 

kombinace kost a želvovina, 

francouzský malíř miniatur, 

vyvolávací cena: 2800 CZK 

(108 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

264 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Tančící pár (A dancing couple)  

akvarel na papíře, 55x38 cm, 

rámováno pod sklem, 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: 2000  CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

Ruttr, Ludvík 

Pohled na Mosteckou věž a kostel 

svatého Mikuláše na Malé Straně 

(A view of Bridge Tower and  

Church of St. Nicholas in Mala 

Strana in Prague) 

olej na plátně, 66x54 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, pražský malíř 

1. poloviny 20. století,  

vyvolávací cena: 2500  CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

266 

Stein, Václav (1917-1944) 

Pohled na Hradčany se zamrzlou 

Vltavou (A view of the Prague 

Castle with frozen river Vltava)  

olej na plátně, 47x69 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, malíř krajinář 

židovského původu, rád maloval 

starou Prahu,  

vyvolávací cena: 3000  CZK 

(115 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

267 

Špillar, Jaroslav (1869-1917) 

Sedící muž (A sitting man) 

pastel na papíře, 60x45 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vlevo dole, 

autor byl bratrem Karla Špillara, 

studoval na UMPRUM u profesorů 

Františka Ženíška a Schikanedra, na 

AVU u profesora Pirnera, J. Špillar 

byl především vynikajícím 

figuralistou,  

vyvolávací cena: 5500  CZK 

(212 EUR) 

odhad: 9000 až 11 000  CZK 

 

268 

Mezerová–Winterová, Julie (1893-

1980) 

Tanečníci (Dancers) 

perokresba kolorovaná akvarelem, 

38x54 cm, rámováno pod sklem,   

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: 3000 až 3600  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Sedící dívka v šatech (A sitting 

female in a dress) 

olej na plátně, 74x50 cm, rámováno, 

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: 6000  CZK 

(231 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000  CZK 

 

270 

Liebscher, Adolf (1857-1919) 

Voják s mečem a dívka s trubkou 

(A soldier with a sword and a 

female with a tube) 

akvarel na papíře, ovál 15x10 cm, 

rámováno pod sklem, paspartováno, 

signováno vpravo dole iniciálami, 

autor studoval malířství ve Vídni, 

upozornil na sebe malbou lunet 

v budově Národního divadla, 

proslavila ho figurální tvorba a 

historické výjevy,    

vyvolávací cena: 5500 CZK 

(212 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

271 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Iteriér dřevěného kostela (An 

interior of a wooden church)  

olej na kartonu, 44x53 cm, rámováno, 

vzadu razítko s označením kartonu, 

malováno ve Francii 20.-30. léta 20. 

století, 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: 6500  CZK 

(250 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

272 

Ekart, Josef Augustin *1879  

Holandští rybáři u písečného břehu 

(Dutch fishermen by the sandy 

shore) 

tempera na kartonu, 34x48 cm, 

rámováno pod sklem, signováno vlevo 

dole, autor studval na akademii ve 

Vídni a soukromě u A. Slavíčka, byl 

krajinářem, rád zobrazoval moře 

v Holandsku a Dalmácii,    

vyvolávací cena: 4000  CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5000 až 6000  CZK 
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273 

Dědina, Jan (1870-1955)  

Půlpostava dámy (A half figure of a 

lady)  

akvarel na papíře, 60 x 43 cm, 

rámováno pod sklem, paspartováno, 

signováno vpravo dole, autor studoval 

na pražské umělecko průmyslové 

škole u profesora F. Ženíška a na 

AVU u profesora Pirnera, působil v 

Paříži, spolupracoval s A. Muchou, 

maloval zejména portréty a žánrové 

výjevy,  

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

274 

Anonym 

Holanďanky na pláži při sběru 

mořských plodů (Dutch women on 

the beach while picking seafood) 

olej na plátně, 78x118 cm, rámováno 

v dekorativním rámu, signováno 

vpravo dole nečitelně, mírně 

poškozeno, holandský malíř 1. 

poloviny 20. století,   

vyvolávací cena: 20 000  CZK 

(769 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000  CZK 

 

275 

Václavík, Rudolf * 1898 

Pohled na Hradčany s Karlovým 

mostem (A view of Prague Castle 

with Charles Bridge)  

akvarel na papíře, 35x48 cm, 

rámováno pod sklem, signováno vlevo 

dole, autor studoval na vídeňské 

akademii, byl především krajinářem, 

rád zobrazoval Prahu,   

vyvolávací cena: 3000 CZK 

(115 EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

276 

Klouda, Hynek (1930-2010)  

Rybář s prutem na loďce (A 

fisherman with a fishing rod on a 

boat)  

olej na plátně, 74x170 cm, 

adjustováno v blind rámu, signováno 

vpravo dole, datováno 1965, autor 

studoval na pražské AVU u profesorů 

Nechleby, Rady a Holého, H. Klouda 

byl především restaurátor specialista 

na nástěnou a gotickou malbu, 

restauroval mimi jiné Reinerovu 

kopuli u Křížovníků, jako malíř byl 

ovlivněn moderními směry 60. a 70. 

let 20.století,  

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR)  

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

 

 

277 

Procházka, Josef (1909-1984) 

Chalupy se stromy (Cottages with 

trees) 

olej na kartonu, 36x48 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vlevo dole, 

autor studoval na pražské AVU u 

profesora Nejedlého, byl vynikajícím 

krajinářem,  

vyvolávací cena: 19 000  CZK 

(731 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000  CZK 

 

278 

Hudeček, Antonín (1872-1941)  

Moře s kameny  

(A sea with stones)  

olejová tempera na kartonu, 48x64 

cm, rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole tužkou, autor studoval na 

pražské AVU u profesorů Pirnera a 

Brožíka, původně figuralistou, později 

ovlivněn krajinářem A. Slavíčkem, 

maluje krajiny v 

neoimpresionistickém stylu,  

vyvolávací cena: 15 000 CZK  

(577 EUR) 

odhad: 24 000 až 30 000 CZK 

 

279 

Malý, Franta (Hájek-Hvězdinský)  

* 1910 

Pohled na orientální městečko 

s olivovníkem (A view of the 

oriental town with olive tree) 

olej na plátně, 64x75 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, malíř krajinář 

i figuralista, studoval u profesora 

Bukovace, činný i jako spisovatel,  

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

280 

Koudelka, Josef (1877-1960) 

Sedící dívčí akt (A sitting nude 

female) 

olej na plátně, 60x48 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, autor studoval 

AVU v Praze u profesorů Pirnera, 

Brožíka a Schwaigrera, byl především 

figuralistou, řadí se spolu 

s Františkem Úprkou k předním 

folklórním malířům,  

vyvolávací cena: 16 000 CZK 

(615 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 

Hosperger, Emanuel (1891-1984) 

Moře se skalami (A sea with rocks) 

olej na plátně, 73x98 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, autor studoval 

na AVU a v Mnichově u profesora 

Brucknera, ovlivněn Benešem 

Knüpfrem, malíř přímořských motivů, 

vyvolávací cena: 18 000 CZK    

(692 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000 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: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

283 

Anonym 

Kočičky s loutnou a notami (Small 

cats with lute and music notes)  

olej na plátně, 38x47 cm, rámováno, 

český malíř přelomu 19. a 20. století,   

vyvolávací cena: 2800  CZK 

(108 EUR) 

odhad: 3500 až 4500  CZK 

 

284 

Anonym 

Rodina s dvěma dětmi a psem na 

loďce (A family with two children 

and dog on a boat)  

olej na plátně, 30x39 cm, rámováno, 

rakouský malíř přelomu 19. a 20. 

století, mírně poškozeno,   

vyvolávací cena: 2800  CZK 

(108 EUR) 

odhad: 3500 až 4500  CZK 

 

285 

Hosperger, Emanuel (1891-1984) 

Moře se skalami a racky (A sea with 

rocks and seagulls) 

olej na plátně, 33x41 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, autor studoval 

na AVU a v Mnichově u profesora 

Brucknera, ovlivněn Benešem 

Knüpfrem, malíř přímořských motivů, 

vyvolávací cena: 4500 CZK    

(173 EUR) 

odhad: 7000 až 9000 CZK 
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286 

Procházka, Jaro (1886-1949) 

Pohled do interiéru lesa (A view of 

interior of forest) 

tempera na kartonu, 20x27 cm, 

rámováno pod sklem, vlevo dole 

podpis a věnování, datováno 1929, 

autor studoval na AVU v Praze, byl 

uznávaným krajinářem ovlivněný 

impresionismem, 

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

287 

Anonym 

Pohled na Hradčany z Nového 

Světa (A view of the Prague Castle 

from the street Novy Svet)  

kvaš na papíře, 35x41 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole 

nečitelně, datováno 1931, pražský 

malíř 1. poloviny 20. století,    

vyvolávací cena: 2500  CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000  CZK 

 

288 

Čermák, Jaroslav *1901 

Pohled na klášter Johannitů na 

Malé Straně (A view of Johannites 

monastery in Mala Strana in 

Prague) 

kvaš na papíře, 15x21 cm, rámováno 

pod sklem, signováno vpravo dole, 

datováno 1956, malíř a architekt 

působící v Praze, 

vyvolávací cena: 2500 CZK 

(96 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

 

289 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Městečko s kostelíkem (A town with 

a church) 

olej na kartonu, 37x52 cm, rámováno, 

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: 4000  CZK 

(160 EUR ) 

odhad: 6500 až 8000  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 

Mandel, Jura starší (1886-1971)  

Žena na cestě k zasněžené vesnici 

(A woman on a road to a village 

under snow)  

olej na plátně, 72 × 108 cm, 

rámováno, autor studoval na vídeňské 

akademii a na AVU v Praze, za I. 

světové váky působil jako legionář 

v Rusku, byl význačným moravským 

krajinářem, závěr života strávil 

v pražských Modřanech,  

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(308 EUR)  

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

291 

Fuchs, Alfred *1877  

Pohled na německé městečko (A 

view of German town) 

olej na plátně, 40x31 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

1909, německý malíř přelomu 19. a 

20. století,  

vyvolávací cena: 3500  CZK 

(135 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

292 

Anonym 

Pohled na rakouské mětečko na 

Dunaji (A view of the Austria town 

on river Danube)  

olej na plátně, 68x80 cm, rámováno, 

rakouský romantický malíř 2. 

poloviny 19. století, 

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000  CZK 

 

293 

Boehm, Edouard (1830-1890) 

Říčka mezi stromy s rybářem (A 

stream between trees with a 

fisherman) 

olej na dřevě, 13x26 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, rakouský 

romantický malíř prodávaný na 

zahraničních aukcích, 

 vyvolávací cena: 12 000  CZK 

(462 EUR) 

odhad: 20 000 až 25 000  CZK 

 

294 

Züber, Franz XIX. 

Lidé v parku Stromovka (People in 

a park Stromovka in Prague)  

olej na plátně, 74x94 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

1875, restaurováno, český malíř 2. 

poloviny 19. století,  

vyvolávací cena: 11 000 CZK  

(423 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

 

 

295 

Anonym 

Surrealistické rostliny s červenými 

květy (Surrealistic plants with red 

flowers)  

olej na sololitu, 49x99 cm, rámováno, 

český malíř 60.-80. léta 20. století,   

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad:  4000 až 5000 CZK 

 

296 

Říhák, Jaroslav (XX.)  

Chalupy mezi poli v zimě (Cottages 

between fields in winter)  

pastel na papíře, 40x54 cm, rámováno 

pod sklem,signováno vpravo dole, 

datováno 1943, český krajinář 

1.poloviny 20. století,   

vyvolávací cena: 1500 CZK  

(58 EUR) 

odhad: 2400 až 3000 CZK 

 

297 

Klouda, Hynek (1930-2010) 

Sedící dívka s květinou (A sitting 

female with a flower)  

olej na plátně, 91x80 cm, adjustováno 

v blind rámu, signováno vpravo dole, 

autor studoval na pražské AVU  u 

profesorů Nechleby, Rady a Holého, 

H. Klouda byl především restaurátor 

specialista na nástěnou a gotickou 

malbu, restauroval mimo jiné 

Reinerovu kopuli u Křížovníků, jako 

malíř byl ovlivněn moderními směry 

60. a 70. let 20. století,  

vyvolávací cena: 7000 CZK 

(269 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

298 

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 zobrazoval 

starou Prahu,  

vyvolávací cena: 4000  CZK 

(154 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000  CZK 

 

299 

Šaroun, Ilja * 1907 

Pohled na Hradčany z Karlova 

mostu (A view of the Prague Castle 

from the Charles Bridge)  

olej na kartonu, 48x68 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, datováno 

1943, autor byl českým krajinářem, 

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 



 22 

300 

Halouze, Edouard (1895-1958) 

Rybařící dívky u vodopádu (A 

famales catching fish at 

waterfall) 
kvaš na papíře, 22x22 cm, rámováno 

pod sklem, paspartováno, signováno 

vlevo dole, Halouze byl francouzský 

malíř, pracoval ve stylu art deco, 

patřil k nejlepším představitelům své 

doby, 

vyvolávací cena: 5500 CZK  

(212 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

301 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Dvě ženy v šátcích (Two women in 

scarves) 

olej na plátně, 88x63 cm, rámováno, 

obraz z pozůstalosti J.W. Mezerové, 

autorka se narodila v Úpici u 

Trutnova, studovala na UMPRUM 

v Praze, vystavovala na 

francouzských salonech, proslavila se 

hlavně květinovými zátišími, 

ovlivněna francouzskou modernou,   

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

302 

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 

 

303 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 

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: 8000  CZK 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000  CZK 

 

305 

Cihelka, Oldřich (1881-1948) 

Dívka čtoucí knihu v lese (A young 

woman reading book in forest)  

olej na plátně, 46x55 cm, rámováno, 

obraz z pozůstalosti autora, O. 

Cihelka studoval na AVU v Praze u 

profesora Pirnera, byl především 

figuralistou, věnoval se i ilustracím, 

vyvolávací cena: 5000 CZK 

(192 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

306 

Cihelka, Aleš (1910-1983) 

Sedící polonahá dívka (A sitting 

half naked female)  

olej na kartonu, 36x52 cm, rámováno, 

vzadu popis: Na břehu rybníka za 

žhavého slunce, datováno 1936, obraz 

z pozůstalosti autora, Aleš Cihelka byl 

synem Oldřicha Cihelky, malířství se 

učil soukromě mimo jiné u Zbyňka 

Štolovského, Aleš Cihelka studoval na 

ČVUT, byl architektem dopravních 

staveb, 

vyvolávací cena: 3500 CZK 

(135  EUR) 

odhad: 4000 až 5000 CZK 

 

307 

Klimeš, František (1871-1916) 

Stojící dívka s hráběmi a květinami 

(A standing female with a rake and 

flowers) 

olej na plátně, 69x38 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, autor byl 

především figuralistou, rád zobrazoval 

žánrové výjevy, ovlivněn secesí,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308 

Milinovský, Filip (1886-1958) 

Louka s břízami (A meadow with 

birches) 

olej na kartonu, 24x31 cm, rámováno, 

signováno vpravo nahoře, autor 

studoval malířství na UMPRUM 

v Praze a v Paříži, soukromě u 

profesora Liebschera, studijní pobyt 

v Paříži, byl především krajinářem, 

často maloval na Slovensku, 

vyvolávací cena: 2600  CZK 

(100 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

309 

Javůrek, Karel (1815-1909)  

Portrét mladé dámy (A portrait of a 

young lady)  

olej na plátně, 39x29 cm, rámováno, 

signováno, vzadu popis „Rubens 

(kopie)“, autor byl vynikajícím 

kopistou, studoval ve Vídni, v Praze a 

Paříži, stýkal se s Josefem Mánesem, 

maloval zejména historické a oltářní 

obrazy, jeho díla zastoupena v NG v 

Praze,  

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(308 EUR)  

odhad: 16 000 aÏ 20 000 CZK 

 

310 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Cesta mezi poli s kapličkou (A path 

between fields with chapel) 

olej na plátně, 64x91 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole, obraz 

z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka 

studovala na UMPRUM v Praze, 

vystavovala na francouzských 

salonech, ovlivněna francouzskou 

modernou,   

vyvolávací cena: 12 900  CZK 

(496 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000  CZK 

 

311 

Bubeníček, Jindřich (1856-1935) 

Chalupy na vysočině s kvetoucí 

loukou (Cottages in highlands with 

meadow in blossom)  

akvarel na papíře, 35x43 cm, 

rámováno pod sklem, signováno 

vpravo dole, datováno 1926, autor 

studoval na malířské akademii v 

Praze, za účast ve studentských 

bouřích vězněn, proslavil se jako 

vynikající krajinář, pracoval zejména 

s akvarelem, maloval města, hrady, 

malebná zákoutí,  

vyvolávací cena: 8000 CZK  

(308 EUR)  

odhad: 12 000 aÏ 15 000 CZK 
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312 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Katedrála ve Francii (A cathedral 

in France)  

akvarel na papíře, 36x52 cm, 

signováno vpravo dole, datováno 5.5. 

1936, popis „Poitiers“, obraz 

z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka 

studovala na UMPRUM v Praze, 

vystavovala na francouzských 

salonech, proslavila se hlavně svými 

květinovými zátišími, ovlivněna 

francouzskou modernou,   

vyvolávací cena: 3500  CZK 

(135 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

313 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Město Carcassonne ve Francii (The 

city of Carcassonne in France)  

olej na kartonu, 31x45 cm, rámováno, 

signováno iniciálami vpravo dole, 

datováno 1923, obraz z pozůstalosti 

J.W. Mezerové, autorka studovala na 

UMPRUM v Praze, vystavovala na 

francouzských salonech, proslavila se 

hlavně svými květinovými zátišími, 

ovlivněna francouzskou modernou,   

vyvolávací cena: 4000  CZK 

(154 EUR) 

odhad: 5500 až 7000  CZK 

 

314 

Brunner, Antonín (1881-1958) 

Nahý chlapeček s holčičkou (A nude 

boy with a girl)  

olej na kartanu, ovál, 90x74 cm, 

rámováno, signováno vlevo dole, 

datováno 1924, autor studoval na 

AVU v Praze a na akademii v Paříži, 

vystavoval na pařízském Salonu, byl 

vynikajícím figuralistou, 

vyvolávací cena: 18 000 CZK 

(692 EUR) 

odhad: 24 000 až 30 000 CZK 

 

315 

Anonym  

Tři tanečnice v šatně (Three female 

dancers at a dressroom)  

olej na plátně, 59x73 cm, rámováno, 

signováno vlevo dole nečitelně, 

datováno 1933, 

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 

Holeček, Jaroslav *1902 

Dva chlapci hrající si v řece (Two 

boys playing in river) 

olej na kartonu, 63x80 cm rámováno, 

signováno vpravo dole, autor studoval 

na UMPRUM v Praze, byl především 

krajinářem, 

vyvolávací cena: 4500 CZK  

(173 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

317 

Anonym 

Portrét šlechtičny (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: 9000 CZK  

(346 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

318 

Burian, Zdeněk (1905-1981) 

Dva lovci v pralese (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: 35 000 CZK 

(1346  EUR) 

odhad: 55 000 až 70 000 CZK 

 

319 

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: 12 000  CZK 

(462 EUR) 

odhad: 24 000 až 30 000  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 

Anonym 

Plachetnice na moři (Sailboats on a 

sea) 

olej na kartonu, 29x39 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole nečitelně, 

český krajinář 1. poloviny 20. století, 

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

321 

Holý XX. 

Pohled na hrad Okoř (A view of the 

castle Okoř)  

olej na kartonu, 30x38 cm, rámováno, 

signováno vpravo dole, český krajinář 

1. poloviny 20. století, 

vyvolávací cena: 2000 CZK 

(77 EUR) 

odhad: 3200 až 4000 CZK 

 

322 

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 

 

323 

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 

 

324 

Molitor, Ota * 1889 - připsáno 

Dívka s květinami ve vlasech (A 

female with flowers in her hair) olej 

na malířském kartonu, ovál 57x47 cm, 

rámováno v paspartě, signováno 

vpravo uprostřed iniciálami, datováno 

1920, autor narozený v Kyjově, 

studoval na UMPRUM a AVU u 

profesora Ženška, studijní pobyty v 

Paříži a na Balkánû, rád zobrazoval 

moravský folklór, byl především 

figuralistou, jeho díla zobrazována v 

časopisu „Zlatá Praha“,  

vyvolávací cena: 12 000 CZK  

(462 EUR) 

odhad: 14 000 aÏ 18 000 CZK 
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325 

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 

 

326 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Výletní plachetnice (A trip sailing 

boat)  

kvaš na papíře, 17x12 cm, rámováno 

pod sklem, obraz z pozůstalosti J.W. 

Mezerové, autorka studovala na 

UMPRUM v Praze, vystavovala na 

francouzských Salonech, proslavila se 

hlavně svými květinovými zátišími, 

ovlivněna francouzskou modernou,  

vyvolávací cena: 2500  CZK 

(96 EUR) 

odhad: 4000 až 5000  CZK 

 

327 

Mezerová –Winterová, Julie (1893-

1980) 

Nazí chlapci a dívka na pláži (Nude 

males and a female on a beach)  

olej na dřevěné desce, 45x36 cm, 

rámováno, vzadu razítko z Paříže a 

kresba tužkou s motivem světice, 

signováno vpravo dole, obraz 

z pozůstalosti J.W. Mezerové, autorka 

studovala na UMPRUM v Praze, 

vystavovala na francouzských 

Salonech, proslavila se hlavně svými 

květinovými zátišími, ovlivněna 

francouzskou modernou,   

vyvolávací cena: 8000  CZK 

(308 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000  CZK 

 

328 

Anonym 

Učenec v růžových šatech s knihou 

(Scholar in rose suit with book)  

kvaš na skle, podmalba, 50x45 cm, 

rámováno v ručně kolorovaném rámu, 

český malíř poloviny 20. století,  

vyvolávací cena: 1800  CZK 

(69 EUR) 

odhad: 3000 až 3500  CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 

329 

Anonym 

Král s citerou (A king with zither)  

kvaš na skle, podmalba, 50x45 cm, 

rámováno v ručně kolorovaném rámu, 

český malíř poloviny 20. století,  

vyvolávací cena: 1800  CZK 

(69 EUR) 

odhad: 3000 až 3500  CZK 

 

330 

Anonym 

Dáma a šlechtic se smrtkou a 

ďáblem (A lady and a nobleman 

with Death and Devil)  

kvaš na skle, podmalba, 50x45 cm,  

rámováno v ručně kolorovaném rámu, 

český malíř poloviny 20. století,  

vyvolávací cena: 1800  CZK 

(69 EUR) 

odhad: 3000 až 3500  CZK 

 

331 

Anonym 

Učenec v modrých šatech s knihou 

(Scholar in blue suit with book)  

kvaš na skle, podmalba, 50x45 cm, 

rámováno v ručně kolorovaném rámu, 

český malíř poloviny 20. století,  

vyvolávací cena: 1800  CZK 

(69 EUR) 

odhad: 3000 až 3500  CZK 

 

332 

Procházka, Josef (1909-1984) 

Mořské pobřeží s vlnami v podvečer 

(Sea shore with waves in the 

evening) 

olej na plátně, 50x66 cm, 

rámomováno pod sklem 

v dekorativním rámu, signováno 

vpravo dole, autor studoval na pražské 

AVU u profesora Nejedlého, byl 

vynikajícím krajinářem,  

vyvolávací cena: 16 000  CZK 

(615 EUR) 

odhad: 25 000 až 30 000  CZK 

 

 

VII. PLASTIKY, SKULPTURY 

(SCULPTURES, FIGURES) 

 

333 

Anonym 

Dáma s psíkem (A lady with a small 

dog)  

patinovaný bronz, výška 43cm, 

signováno v bronzu nečitelně, 

francouzský sochař přelomu 19. a 20. 

století, 

vyvolávací cena: 9000 CZK  

(346 EUR)  

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

 

 

 

334 

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: 11 000 CZK  

(423 EUR)  

odhad: 16 000 až 20 000 CZK 

 

335 

Leducci, M. (1879-1955) 

Jelen s laní a kolouškem (Deer with 

hind and fawn) 

patinovaná kovová kompozice, na 

černém onyxovém podstavci celková 

délka  43 cm, signováno v bronzu, 

francouzský sochař, zobrazoval 

především zvířata,  

vyvolávací cena: 6500 CZK  

(250 EUR)  

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

336 

Samohrd, Karel *1895 

Velký akt dámy s lyrou (A big nude 

famale with lyre) 

zlatě patinovaná sochařská sádra, 

vžška 74 cm, signováno ve hmotě, 

český sochař,  

vyvolávací cena: 3900 CZK 

(150 EUR)  

odhad: 4500 až 5500 CZK 

 

337 

Perrot, H. 

Bronzová nahá dívka s kolouškem 

na mramorové míse (A bronze nude 

female with fawn on a marber dish) 

patinovaný bronz, výška sochy 24 cm, 

délka mísy 50 cm, francouzský sochař 

přelomu 19. a 20. století, kvalitní 

provedení,  

vyvolávací cena: 23 000 CZK 

(885 EUR)  

odhad: 30 000 až 36 000 CZK 

 

338 

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 
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339 

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: 8000 CZK 

(308 EUR) 

odhad: 10 000 až 12 000 CZK 

 

340 

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 

 

341 

Anonym  

Turek hlídající otroky (A Turk 

garding slaves) 

bronz, výška 29 cm, Čechy 1. třetina 

20. století, zhotoveno podle sousoší z 

Karlova mostu v Praze,  

vyvolávací cena: 8000 CZK 

(308 EUR)  

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

342 

Morin, Georges (1874-1950) 

Busta holandské dívky (A bust of a 

Dutch female) 

patinovaná keramika, výška 36 cm, 

signováno ve hmotě, německý sochař 

působící zejména v období art deco, 

vyvolávací cena: 4000 CZK  

(154 EUR)  

odhad: 5000 až 6000 CZK 

 

 

343 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344 

Masse, Charles (1855-1913) 

Muž s kordem (A man with cord) 

patinovaná kovová kompozice na 

dřevěném podstavci, výška 61 cm, 

značeno štítkem na podstavci, ve 

francouzštině nápis: „Věc cti pode 

Masse“, signováno ve hmotě, 

francouzský sochař,  

vyvolávací cena: 6000 CZK 

(231 EUR) 

odhad: 8000 až 10 000 CZK 

 

345 

Anonym 

Čínský bronzový drak (A Chinese 

bronze dragon) 

patinovaný bronz, výška 40 cm, 

upraveno jako chrlič, Čína 1. třetina 

20. století, 

vyvolávací cena: 9000 CZK 

(346 EUR) 

odhad: 12 000 až 15 000 CZK 

 

346 

Milo (Lopez, Miguel Fernando) 

*1955 

Baletka na špičkách (A ballerina on 

tiptoe) 

bronz na černém kamenu, výška 30 

cm, signováno v bronzu, značeno JB 

Paris, pozdější odlitek, Milo je 

světoznámý portugalský sochař žijící 

v Lisabonu,    

vyvolávací cena: 4500 CZK 

(173 EUR) 

odhad: 5500 až 7000 CZK 

 

347 

Anonym 

Mosazná maska s vyobrazením 

indického boha (A brass mask 

depicting an Indian god)  

mosaz, výška 13 cm, hinduistický 

bůh, 1. polovina 20. století, 

vyvolávací cena: 300 CZK 

(12 EUR) 

odhad: 500 až 600 CZK 

 

348 

Meusel, Edmund (1876-1960) 

Stojící nahá dívka (A standing nude 

female) 

patinovaný bronz na černém bíle 

žilkovaném mramoru válcovitého 

tvaru, výška 36 cm, signováno 

v bronzu, německý sochař, model ve 

stylu art deco, 20.-30. léta 20. století. 

vyvolávací cena: 12 000 CZK 

(462 EUR) 

odhad: 14 000 až 18 000 CZK 

 

 

 

 

 

 

349 

Anonym 

Malý mosazný Budha (A small 

brass Budha)  

mosaz, výška 6 cm, Indie 1. polovina 

20. století, 

vyvolávací cena: 500 CZK 

(19 EUR) 

odhad: 800 až 1000 CZK 

 

KONEC AUKCE (END OF 
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