
Výtvarné umění a starožitnosti
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.

Sobota 14. 5. 2016 od 14:00

Palác Žofín      Slovanský ostrov 226, Praha 1

Aukční katalog



2       



       1

DATUM AUKCE A MÍSTO KONÁNÍ

Sobota 14. 5. 2016 od 14:00 

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1

MÍSTO KONÁNÍ PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVY

V prostorech pražské galerie USTAR 

Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1 

Pondělí 18. 4. až pátek 13. 5. 2016

KONTAKTY

PRODEJNA PRAHA

Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1 

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Urban 

+420 603 871 364   ·   pavelurban@ustar.cz

PRODEJNA OLOMOUC

Denisova 306/21, 779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: Zdeněk Urban 

+420 603 871 357   ·   zdenekurban@ustar.cz

SÍDLO FIRMY

Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. 

Denisova 306/21, 779 00 Olomouc 

Česká republika

www.ustar.cz

English version of auction catalogue  

is available at www.ustar.cz

2. aukce
Výtvarné umění a starožitnosti

USTAR

Palác Žofín



2       



       3

Vážené dámy a pánové, vážení sběratelé, investoři a milovníci umění,

naše společnost Starožitnosti - Galerie USTAR, s. r. o. se sídlem v Olomouci a pobočkou 

v Praze se rozhodla v letošním roce uspořádat jednu z dalších sálových aukcí, a to dne 

14. 5. 2016 v Praze na Žofíne, na níž Vás co nejsrdečněji zveme. 

Do této aukce se nám podařilo shromáždit rozsáhlý kvalitní soubor věcí obsahující 

390 položek výtvarného umění, starožitných hodin a kapesních hodinek, stříbra, skla, 

porcelánu a slonovinové plastiky, dále několik vybraných kusů starožitného nábytku, zbraní, 

šperků a jiných zajímavostí.

V aukci bude nabízena mimořádně kvalitní olejomalba od Jana Zrzavého s vyvolávací cenou 

12 mil. Kč. Toto velmi zajímavé a cenné dílo s názvem Fantastická krajina pochází z roku 

1913, tedy z nejvýznamnějšího autorova období a bezpochyby patří k nejlepší dílům Jana 

Zrzavého, jež se kdy objevila na aukčním trhu.

Dále bych upozornil na vystavované a reprodukované dílo Josefa Čapka s názvem 

Muž s dýmkou a pivem, která má velmi zajímavou provenienci. 

Za zmínku také určitě stojí olejomalba slavného německého impresionisty Maxe Liebermanna 

a dva půvabné obrazy malíře jihoslovanského původu Vlaho Bukovace, které jsou mimo jiné 

reprodukované na pohlednicích. 

Z okruhu malířů tzv. Mařákovy školy se bude dražit výjimečné dílo Františka Kavána, 

velkoformátové olejomalby Aloise Kalvody a Josefa Ullmanna i plenérové dílo 

Antonína Slavíčka.

Ze souboru starožitností je třeba vyzvednout luxusní párové křesadlové pistole z konce 

17. století, které pochází ze švýcarské šlechtické privátní sbírky. Tyto zbraně vyrobil proslulý 

puškař La Marre ve Vídni pro prvního hanoverského kurfiřsta Ernsta Augusta, který pocházel 

z anglického královského rodu - z Hannoverské dynastie a byl otcem pozdějšího britského 

krále Jiřího I. 

V aukci bude také nabízen luxusní intarzovaný psací stůl z 18. století a dva barokní sekretáře.

Milovníky starožitných hodin bych upozornil na raritní renesanční astronomické hodiny, 

vídeňské regulátory a empírové hodiny. 

Sběratelům kapesních hodinek nabídneme výrobky světoznámých hodinářských firem jako je 

například Patek Philippe, Cartier, A. Lange & Söhne, Vacheron & Constantin a Schaffhausen. 

Dále se v aukci objeví sběratelsky zajímavé sklo Loetz, Daum a Gallé i velká sbírka plastik 

ze slonoviny a mrožoviny, která obsahuje více jak 60 položek.

Závěrem Vám chci poděkovat za dosavadní projevenou přízeň i spolupráci a zároveň všem 

účastníkům naší sálové aukce popřát hodně štěstí v dražbě i mnoho zajímavých zážitků.

S úctou

Ing. Pavel Urban 

jednatel Starožitnosti – Galerie USTAR, s. r. o.

Ing. Pavel Urban 

manažer galerie 

Praha

Ing. Zdeněk Urban 

hlavní znalec

Zdeněk Urban 

manažer galerie 

Olomouc
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Lhoták Kamil (1912 — 1990)

Na Letišti, rok 1981, barevná litografie, číslo 20/35, 24,4 × 29,5 cm, 

signováno a datováno vpravo dole Kamil Lhoták 81, nerámováno - 

volný list

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 15 000 Kč

3

Lhoták Kamil (1912 — 1990)

ALCYON Cycles, rok 1973, barevná litografie, číslo 122/180, 

23 × 15 cm, signováno a datováno vpravo dole Kamil Lhoták 1973, 

nerámováno - volný list

Vyvolávací cena:  3 500 Kč

Odhadní cena: 7 000 – 9 000 Kč

2

Lhoták Kamil (1912 — 1990)

Stan a bouda v krajině, rok 1973, barevná litografie, číslo 32/75, 

15 × 10,5 cm, signováno a datováno vpravo dole Kamil Lhoták 73, 

nerámováno - volný list

Vyvolávací cena:  1 500 Kč

Odhadní cena: 3 000 – 4 000 Kč

1

Čapek Josef - Veselý rok

Kompletní soubor 12 kusů, rok 1949, ofset, rozměry cca 

26 × 35 cm, vše značeno v tisku Josef Čapek, původní přebal, 

rozměry přebalu 50,5 × 35,5 cm, vydalo Státní nakladatelství, odd. 

Komenium v Praze VII, velmi dobrý stav, mírně poškozeno

Vyvolávací cena:  3 000 Kč

Odhadní cena: 6 000 – 8 000 Kč
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Hofman Karel (1906 — 1998)

Zimní noc, 60. léta 20. století, olej, pastel na papíře, 42 × 60 cm, 

signováno vlevo dole, na rubu autorský štítek, rámováno, 

paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  4 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč

6

Hofman Karel (1906 — 1998)

Zimní vesnice, 60. léta 20. století, olej, pastel na papíře, 

42 × 68 cm, signováno vpravo dole, na rubu autorský štítek, 

rámováno, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  2 500 Kč

Odhadní cena: 5 000 – 7 000 Kč

5

Hofman Karel (1906 — 1998)

Přístav, rok 1966, olej, pastel na papíře, 46 × 60 cm, signováno 

a datováno vpravo dole, rámováno, paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  4 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč

8

Zábranský Adolf (1909 — 1981)

V zahradě, olej na plátně, 60 × 73 cm, signováno vlevo dole A. 

Zábranský, oboustranná malba, původní adjustace

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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Jíra Josef (1925 — 2005)

Jíra Josef (1925 – 2005), Přístav – St. Briex, Normandie, Francie, rok 1960, kombinovaná 

technika, 66 × 80 cm, signováno vlevo dole J. Jíra – St. Briex 60., na rubu přípis, rámováno, 

zaskleno

Obraz pochází z privátní sbírky RNDr. Emila Roose, který toto dílo koupil v 60. letech 

20. století přímo od Josefa Jíry.

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč
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Feikl Stanislav (1883 — 1933)

Staroměstské náměstí v zimě, olej na sololitu, 70,5 × 90,5 cm, 

signováno vlevo dole Feikl S, rámováno

Vyvolávací cena:  9 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

11

Holý Miloslav (1897 — 1974)

Podzimní stromy, rok 1969, pastel, akvarel na papíře, signováno 

a datováno vpravo dole M. Holý 69, rámováno, paspartováno, 

zaskleno

Vyvolávací cena:  3 500 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč

10

Trampota Jan (1889 — 1942)

Praha - Prosek, rok 1915, pastel na papíře, 

76 × 55 cm, signováno a datováno vpravo 

dole Jan Trampota 1915, rámováno, zaskleno

Originalita obrazu konzultována a potvrzena 

PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč
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Mužík Vilém (1902 — 1978)

Letní den, olej, karton, 40 × 50 cm, signováno vpravo dole V. 

Mužík, na rubu autorský štítek, rámováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 18 000 Kč

14

Kuba Ludvík (1863 — 1956)

Zámek v Poděbradech, olej, plátno na kartonu, 31 × 24 cm, 

signováno vlevo dole L Kuba, původní adjustace

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

13

Věnceslav Černý (1865 -1936) 

Albatrosy, pastel na papíře, 55 × 40 cm, signováno vpravo dole ČV, 

rámováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 18 000 Kč
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Schneiderka Alois (1896 — 1958)

Pastuchové na Soláni, olej na překližce, rok 1953, 48 × 65 cm, signováno vpravo dole 

Al. Schneiderka, na rubu přípis s datací a dvě razítka Západočeské galerie v Plzni, rámováno

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 180 000 – 220 000 Kč

16

Nejedlý Otakar (1883 — 1957)

Letní den pod Řípem, po roce 1920, olej na malířské lepence, signováno vlevo dole Ot. 

Nejedlý, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč
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Bukovac Vlaho (1855 — 1922)

název díla: Čtenářka

datace: rok 1911

technika: olej na plátně

rozměry malby: 53,5 × 42,5 cm

signováno a datováno: vpravo dole Vlaho Bukovac Praha 1911

stav: malba je ve velmi dobrém původním stavu, originální 

blondelový rám

Literatura: Vlaho Bukovac, Vera Kružić Uchytil, Zagreb, 2005, 

obraz uveden v soupisu díla na straně 409, pod č. 874.

Vystaveno v roce 1925 na " Posmrtné výstavě profesora Vlaho 

Bukovace" pod číslem 178.

Na blind rámu je uvedeno výstavní číslo 178 z výše uvedené 

výstavy.

Na zadní straně plátna uvedeno číslo br 230 a číslo 98.

Obraz je reprodukovaný na staré pohlednici, kterou si sám Vlaho 

Bukovac nechal vydat. Originál této pohlednice přiložen k tomuto 

dílu.

Znalecký posudek: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Z posudku: "Předložený obraz čtenářka je nepochybným 

a krásným dílem malíře jihoslovanského původu Vlaho Bukovace. 

Malíř narozený v Dubrovníku se školil na doporučení biskupa 

Strossmayera po roce 1873 na malířské škole v San Francisku 

a od roku 1877 na Akademii des Beaux Arts v Paříži u prof. A. 

Cabanela. Na pařížských Salónech upoutával obrazy z prostředí 

Černé Hory a Hercegoviny, ve kterých navázal na Jaroslava 

Čermáka. V Záhřebu namaloval oponu pro tamní divadlo 

a v Bělehradu portrétoval krále Alexandra. V roce 1903 byl povolán 

do pedagogického sboru na pražskou Akademii výtvarných umění, 

do Prahy trvale přesídlil.

Bukovac maloval historické výjevy a žánry, ale především se 

uplatnil jako portrétista a malíř ženských postav, tehdy velmi 

žádaných. Předložená čtenářka, námět z malířova pražského 

ateliéru, zachycuje půvabnou mladou dívku, která sedí na zemi 

na koberci a s velkým zanícením čte knížku. Výjev se vyznačuje 

působivou barevností a nepochybně patří k Bukovacovým zdařilým 

a významným dílům. V paletě jeho barev převládala modrá, 

oranžová a fialovo-červená, přitom si osvojil zvláštní techniku - 

barvu nanášel v drobných skvrnách a dosahoval tak výrazných 

a osobitých barevných účinů."

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  800 000 Kč

Odhadní cena: 1 900 000 – 2 200 000 Kč
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Kuba Ludvík (1863 — 1956)

Letní den ve vsi, olej na kartonu, 25,5 × 32,5 cm, signováno vpravo dole L. Kuba, původní 

adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč



MALBA      15

21

Zrzavý Jan (1890 — 1977)

litografie na papíře, rok 1923, X. VÝSTAVA K. V. U. ALEŠ, Souborná 

výstava Jana Zrzavého, tisk Lit. Bilík a spol Brno, rozměry 

95 × 62,5 cm, rámováno a zaskleno

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

20

Černý Karel (1910 — 1960)

litografie na papíře, rok 1942, Galerie Jos. R. Vilímek, tisk 

Průmyslová tiskárna Praha, rozměry 94 × 61 cm, rámováno, 

zaskleno

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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Zrzavý Jan (1890 — 1977)

Název díla: Fantastická krajina

Datace: rok 1913

Technika: olej na plátně 

Rozměry malby: 49,5 × 49,5 cm

Celkové rozměry s rámem: 78 × 78 cm

Signováno: vpravo dole tužkou J. Z.

Na rubu: štítek prvního majitele obrazu - Dr. Šamana, dvě razítka 

druhého majitele obrazu - Oldřicha Bureše, autorské číslování 

s vedením rozměru a razítko známého pražského prodejce 

malířských potřeb Ludvíka Císaře

Stav: malba je v původním stavu, bez restaurátorského zásahu

Provenience: privátní sbírka, k obrazu je doložený původ 

od prvního majitele až po současnost

Literatura: obraz je uveden v katalogu Zrzavého výstavy 

v Umělecké besedě z roku 1941

znalecký posudek: PhDr. Karel Srp

Z posudku: "Jde o dosud nevystavovanou a nereprodukovanou 

práci Jana Zrzavého, která pochází z autorova nejvýznamnějšího 

období let 1910 – 1913, kdy se utvářel jeho malířský postoj. Práce 

má jednoznačnou literární inspiraci Juliem Zeyerem, jenž se 

popisem obdobných krajin ve svých literárních dílech zabýval. 

Obraz se vyznačuje velkou senzitivitou. Uvádí diváka do fantaskní 

krajiny, která bývá označována rovněž za ráj.

Z hlediska celého Zrzavého vývoje je obraz mimořádně důležitý 

a je škoda, že byl tak dlouho v soukromé sbírce a nemohl být 

zařazen na žádnou výstavu. Zrzavý se však o něm zmiňuje 

na s. 303 v knize Dílo Jana Zrzavého (Praha 1941, Umělecká 

beseda a Družstevní práce), když se zabývá stejným motivem, 

provedeným však v menším měřítku, jemuž dal stejný název - 

Fantastická krajina, kde píše, že "existuje replika obrazu, větších 

rozměrů v majetku dra V. Šamana v Praze". Jméno majitele, který 

měl od Zrzavého více obrazů, je uvedeno i na poškozeném štítku 

na zadní straně práce. Menší verze byla výstavně a publikačně 

dostupnější, tudíž je zachycena v literatuře. Jelikož jsem měl 

již dříve možnost vidět oba obrazy, musím říci, že každá má 

svou silnou působivost a že větší, nyní nabízená verze vzbuzuje 

definitivní dojem. Zrzavý se motivem "fantaskních " krajin 

podrobně zabýval. K obrazu existuje několik přípravných kreseb 

a zároveň i velmi podrobná tužková kresba, již vydal ve své 

monografii z roku 1941. Pro znázornění fantaskních krajin měl autor 

možná ještě jedno východisko, které mu tehdy představovaly 

spiritistické kresby, jež jej právě v období po roce 1910 silně 

přitahovaly a byly ve velké výstavní a publicistické oblibě. Zrzavý 

před diváka staví důmyslnou hru s měřítky, objemy a barevnými 

kontrasty, jimiž uvádí do jiného světa.

Je třeba podotknout, že z hlediska dosud známé Zrzavého práce 

jde o objev, který značně obohacuje celkové poznání jeho díla. 

Takovýto obraz by mohl být součástí jakékoli sbírky evropského 

moderního umění".

znalecký posudek: Zora Grohmanová (kompletní materiálový 

průzkum, včetně srovnání malířských materiálu a pigmentů 

s databází Národní galerie v Praze).

Z posudku: "Výsledky technologického průzkumu obrazu 

Fantastická krajina spolu s komparací způsobu malby přesvědčivě 

potvrzují autorství Jana Zrzavého. Srovnání s originální databází 

souhlasí s malířským materiálem, který umělec po roce 1910 

používal. Jemné husté plátno pokryté křídovým podkladem, 

dobový blind rám, izolace okrajů šelakem, podkresba tužkou 

i škála obvyklých pigmentů. Zkoumaný obraz předcházela téměř 

totožná a několikrát vystavená menší verze (28 × 29,5 cm), plně 

signovaná a datovaná rokem 1913. Naše malba je pak zmíněna 

v katalogu Zrzavého výstavy v Umělecké besedě z roku 1941".

znalecký posudek: PhDr. Jana Orlíková

Z posudku: "Všechny uvedené poznatky a dlouholetá 

zkušenost mne vedou k závěru, že se podle mého názoru 

jedná o autentickou práci Jana Zrzavého. Dílo je neobyčejně 

kvalitní ukázkou práce Jana Zrzavého z období po roce 1910. 

Je také ukázkou umělcova zájmu o tropickou krajinu. Souvisí to 

nepochybně se ztotožněním Jana Zrzavého s malířem Gauginem".

znalecký posudek: PhDr. Jaromír Zemina

Z posudku: "Nepochybuji o tom, že autorem tohoto velmi 

zajímavého a cenného obrazu je Jan Zrzavý (1890-1977)".

Vyvolávací cena:  12 000 000 Kč

Odhadní cena: 16 000 000 – 20 000 000 Kč
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Čapek Josef (1887 -1945)

Název: Muž s dýmkou a pivem (Myslivec)

Datace: rok 1934

Technika: olej na plátně

Rozměry malby: 52,5 × 38 cm

Stav: malba je v původním stavu, bez restaurátorského zásahu, 

původní adjustace

Signováno a datováno: vpravo dole

Na rubu: autorský přípis, výstavní štítek z Umělecké besedy, 

razítko Galerie Goltzova tvrz

Vystaveno: v roce 1935 na výstavě Umělecké besedy a v roce 

2008 v Galerii Goltzova tvrz

Literatura: celostránkově reprodukováno v monografii - Jaromír 

Pečírka: Josef Čapek, Praha 1961, pod č. 107

K obrazu jsou přiloženy katalogy z výše uvedených výstav, kde je 

toto dílo včetně rozměrů uvedeno a reprodukováno.

Provenience: privátní sbírka, k obrazu je doložen původ od prvního 

majitele až po současnost

Znalecký posudek: PhDr. Pavla Pečínková, CSc.

Velmi zdařilé, hravé a žertovné dílo plně vystihující autorův 

optimistický pohled na svět. Tuto malbu dostal v roce 1935 přímo 

od Josefa Čapka ke svým 50. narozeninám malíř Václav Rabas 

(1885-1954). Obraz byl následně dlouhá léta ve sbírce rodiny 

Rabasů, odkud ho získal fotograf Jiří Hečko, jemuž toto dílo 

doporučil kunsthistorik Miroslav Lamač.

Vyvolávací cena:  4 000 000 Kč

Odhadní cena: 6 000 000 – 7 000 000 Kč
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Musatov Grigorij (1899-1941)

Autoportrét, olej, plátno kašírované na dřevě, 37,5 × 33, 4 cm, na rubu dvě pozůstalostní 

razítka, rámováno

Provenience: z pozůstalosti G. Musatova

Posudek: z roku 1975 od prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc.

Z posudku: "Prohlašuji, že obraz představující mužskou tvář v en face, malovaný olejovými 

barvami na dřevě formátu 38 × 34 cm, je originálním dílem malíře Grigorije Musatova (1899 

– 1941) a je jeho autoportrétem. Obraz je jedním ze dvou mně známých autoportrétů G. 

Musatova a je mi znám jeho původ z autorova ateliéru".

Originalita obrazu konzultována a potvrzena PhDr. Barborou Klímovou.

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 180 000 – 200 000 Kč
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Bukovac Ivanka (1899 — 1978)

Odpočinek, rok 1932, olej na plátně, 90,5 × 76,5 cm, signováno vpravo dole Ivanka Bukovac 

Praha 1932, původní adjustace

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 80 000 Kč
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Bukovac Vlaho (1855 — 1922)

název díla: Její sukýnka

datace: rok 1906

technika: olej na plátně

rozměry malby: 54 × 42 cm

stav: malba je ve velmi dobrém původním stavu, originální 

blondelový rám

Na rubu vlastnoručně psané ověření pravosti od umělcovy dcery 

Ivanky Bukovac.

Text ověření: Stvrzuji tímto, že toto dílo "Pradlena" jest prací mého 

otce prof. Vlaho Bukovace z roku 1906. Ivanka Bukovac Javorská, 

Praha listopad 1942.

Obraz je reprodukovaný barevně i černobíle na starých 

pohlednicích, které si sám Vlaho Bukovac nechával vydávat. 

Originály těchto pohlednic jsou přiloženy k tomuto dílu.

Na blind rámu je razítko známého pražského prodejce malířských 

potřeb Ludvíka Císaře.

Na zadní straně plátna uvedeno číslo br 169 a číslo 144.

Znalecký posudek: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Z posudku: „Předložený žánrový obraz Její sukýnka (Pradlena) 

představující postavu mladé dívky je nepochybným a zdařilým 

dílem malíře jihoslovanského původu Vlaho Bukovace. Malíř 

narozený v Dubrovníku se školil na doporučení biskupa 

Strossmayera po roce 1873 na malířské škole v San Francisku 

a od roku 1877 na Akademii des Beaux Arts v Paříži u prof. A. 

Cabanela. Na pařížských Salónech upoutával obrazy z prostředí 

Černé Hory a Hercegoviny, ve kterých navázal na Jaroslava 

Čermáka. V Záhřebu namaloval oponu pro tamní divadlo 

a v Bělehradu portrétoval krále Alexandra. V roce 1903 byl povolán 

do pedagogického sboru na pražskou Akademii výtvarných umění, 

kam trvale přesídlil.

Bukovac maloval historické výjevy a žánry, ale především se 

uplatnil jako portrétista a malíř ženských postav. Předložený 

pohled na mladou dívku peroucí si na valše sukýnku názorně 

ukazuje Bukovacovu postimpresionistickou malbu působivého 

koloritu, která upoutává a i dnes svědčí o Bukovacovu talentu 

a jeho vynikajícím malířském umění.“

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva.

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  800 000 Kč

Odhadní cena: 1 800 000 – 2 200 000 Kč
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Stretti Viktor (1878 — 1957)

Hana, rok 1942, olej na dřevě, signováno a datováno dole 

uprostřed 19 Viktor Stretti 42, původní adjustace

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

29

Stretti Viktor (1878 — 1957)

Piešťanka v kuchyni, rok 1938, olej na plátně, 100 × 75 cm, 

signováno a datováno vlevo dole 19 Viktor Stretti 38, původní 

adjustace.

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 100 000 Kč

28

Boettinger Hugo (1880 — 1934)

Děvčátko s panenkou, olej na plátně, 26,5 × 32,5 cm, signováno 

vpravo dole HB, rámováno

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

27

Vejrych Rudolf (1882 — 1939)

Dívka v okně, olej, karton, 62 × 51 cm, signováno vpravo dole R. 

Vejrych, dobová adjustace

Vyvolávací cena:  19 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč
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Loukota Josef (1879 — 1967)

Baletka, olej na plátně, 60 × 50 cm, signováno vpravo dole Jos. 

Loukota, původní adjustace, zaskleno

Vyvolávací cena:  44 000 Kč

Odhadní cena: 80 000 – 100 000 Kč

32

Nechleba Vratislav (1885 — 1965)

Podobizna bankéře JUDr. Emila Roose, olej na plátně, 133 × 85 cm, 

signováno vpravo dole V. Nechleba, původní zlacený rám.

Obraz maloval Vratislav Nechleba k 60. narozeninám Dr. Roose 

na objednávku Zemské banky, jejíž prostory zdobil až do jejího zrušení.

JUDr. Emil Roos (1868 – 1934)

Syn hospodářského správce knížete Fürstenberga a šlechtičny z rodu 

Ceypů z Peclínovce.

Emil Roos absolvoval pražskou právnickou fakultu v roce 1892. V roce 

1896 JUDr. Roos uzavřel sňatek s Boženou Kličkovou, dcerou majitele 

pivovaru a kabaretu U Bílé labutě, na jehož místě byl později postaven 

obchodní dům Bílá labuť. Do roku 1918 pracoval jako tajemník zemského 

výboru království Českého pod vedením hraběte Thuna. V roce 1918 se 

stal generálním ředitelem Zemské banky a blízkým spolupracovníkem 

Aloise Rašína. Často byl vysílán do Ženevy jako člen finančního komitétu 

Společnosti Národů, předchůdkyně dnešní OSN. Byl nositelem Řádu 

Čestné legie.

Provenience: privátní sbírka RNDr. Emila Roose

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč

31

Švabinský Max (1873 — 1962)

Studie k Idile v ráji, kresba tužkou a bílou křídou na papíře, 

24 × 13,5 cm, signováno vpravo dole M. Švabinský, na rubu 

vlastnoručně psané ověření od autora: Studie k „Idile v ráji“ 

pravá kresba s bílou. M Švabinský 13. X. 1956, dobová adjustace, 

paspartováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč
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Koudelka Josef (1877 — 1960)

Sedící krojované děvče, olej na plátně, 67,5 × 56 cm, signováno 

vpravo nahoře J. Koudelka, původní adjustace

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 18 000 Kč

36

Uprka Joža (1861 — 1940)

Národopisný deň 1./VIII. 1926 Piešťany, barevná litografie 

na papíře, rok 1926, značeno vpravo dole monogramem, vpravo 

dole značka litografického závodu, Lit. Klabusay, SPOL. HOLEŠOV, 

rozměry 94 × 60 cm, rámováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč

35

Frolka Antoš (1877 — 1935)

V zahrádce, 1. polovina 30. let 20. století, olej na překližce, 

30,5 × 43 cm, signováno vlevo dole A. Frolka, rámováno

Znalecký posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč

34

Douba Josef (1866 — 1928)

Z chodské pouti, po roce 1900, olej na plátně, 45 × 67 cm, 

signováno vpravo dole Jos. Douba, dobová adjustace

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 80 000 Kč
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Mucha Alfons (1860-1939)

Kosatce, rok 1898, barevná litografie na papíře, fixováno na plátně 

– dobové provedení, rozměry 104 × 44 cm, rámováno, zaskleno, 

mírně poškozeno

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 85 000 – 95 000 Kč

38

Mucha Alfons (1860-1939)

Plakát Pěvecké sdružení učitelů moravských, rok 1911, barevná 

litografie na papíře, 181 × 81 cm, signováno a datováno vlevo 

dole ve štočku Mucha 1911, fotografie – dle snímku dvor. Atelieru 

Langhanse v Praze, rám, plexisklo

Vyvolávací cena:  75 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč
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Šetelík Jaroslav (1881 — 1955)

Holandský větrný mlýn, okolo roku 1921, olej 

na plátně, 65 × 52,5 cm, signováno vlevo dole 

Jaroslav Šetelík, původní adjustace

Originalita obrazu konzultována a potvrzena PhDr. 

Mgr. Michaelem Zachařem.

Vynikající ukázka Šetelíkovy bravurní techniky 

z raného a na trhu výjimečně se vyskytujícího 

období z holandského pobytu (1921 - 1922), při 

kterém vytvořil 40 obrazů určených k propagaci 

holandských měst. Obdobná díla reprodukována 

ve Zlaté Praze.

Vyvolávací cena:  55 000 Kč

Odhadní cena: 85 000 – 100 000 Kč

40

Zamazal - Veris Jaroslav (1900 — 1983)

Španělka, olej na kartonu, 52,5 × 42,5 cm, 

signováno vpravo dole J Veris Madrid, původní 

adjustace

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč
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Havelka Roman (1877 — 1950)

Z bítovských lesů, rok 1942, olej na kartonu, 35,5 × 45 cm, 

signováno vpravo dole Rom. Havelka, na rubu autorský přípis, 

původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  14 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

43

Schadt Karel (1888 — 1955)

Vysoké Tatry, olej na kartonu, 34 × 44 cm, signováno vlevo dole K. 

Schadt, původní adjustace

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 15 000 Kč

42

Šetelík Jaroslav (1881 — 1955)

Kaskádová fontána v zámecké zahradě, Český 

Krumlov, olej na plátně, 85 × 91,5 cm, signováno 

vpravo dole Jaroslav Šetelík, původní adjustace

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 80 000 – 100 000 Kč
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Mervart Augustin (1889 — 1968)

Podzimní krajina, rok 1908, olej na plátně, 111 × 140 cm, signováno a datováno vlevo dole Aug. 

Mervart 08, původní adjustace

Toto velkoformátové reprezentativní dílo galerijní hodnoty pochází z raného autorova období, 

které se na trhu objevuje zcela vyjímečně.

Vyvolávací cena:  100 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 170 000 Kč
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Kalvoda Alois (1875 — 1934)

název díla: Letní den na vesnici

datace: po roce 1905

technika: olej na plátně

rozměry malby: 90 × 113,5 cm

signováno: vpravo dole - Al. Kalvoda -

stav: malba ve velmi dobrém stavu, původní adjustace

Provenience: ze sbírky velkostatkáře pana Opatrného

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

Alois Kalvoda náleží ke známým krajinářům okruhu žáků Mařákovy školy a je výraznou 

osobností české krajinomalby konce 19. století a 1. poloviny 20. století.

Toto velkoformátové dílo zobrazuje výhled z oplocené zahrady na část vesnice obklopené 

kopci, poli a bujnou letní vegetací. Jde nepochybně o lokalitu v oblasti Křivoklátska. Vznik 

díla lze vročit do let 1905 – 1910, kdy Kalvoda oproti předcházejícímu období směřuje 

k iluzivnosti a usiluje o obrodu smyslového oproti odtažité symboličnosti. Iluzi prostoru krajiny 

dosahuje uplatněním principů vzdušné a malířské perspektivy. Kolorit nezapře zaužívané 

tóny umělcovy palety a kultivovaný rukopis má charakteristické rysy umělcova suverénního 

přednesu. S malířským gustem rozehrává svěží paletu zelení a velkoryse modeluje členitý 

reliéf krajiny.

Vyvolávací cena:  250 000 Kč

Odhadní cena: 450 000 – 550 000 Kč



32      MALBA

47

Havelka Roman (1877 — 1950)

Zima na vesnici, olej na plátně, 55 × 67 cm, signováno vpravo dole 

Rom. Havelka, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  42 000 Kč

Odhadní cena: 65 000 – 75 000 Kč

48

Panuška Jaroslav (1872 — 1958)

Podvečer na jezírku s lekníny, olejová 

tempera na papířu, 25 × 33 cm, signováno 

vpravo dole Panuška, na rubu autorský 

přípis, původní adjustace, zaskleno

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 35 000 Kč
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Liebermann Max (1847 — 1935)

Holandské venkovské stavení, okolo roku 1896, olej na kartonu, 33 × 39 cm, signováno 

vpravo dole M Liebermann, rámováno

Dílo zakladatele německého moderního malířství je z let, kdy Liebermann již opustil hutnou 

a drsnou naturalistickou tvorbu a v duchu projasněné atmosférické malby slavného Maneta 

si osvojil cestu k impresionismu. Svědectvím umělcovy volby je i toto prosluněné zákoutí 

na holandském venkově plné kouzla a pozitivní nálady daného okamžiku. Kvalitu díla 

dotvrzuje i to, že se obraz v obdobné barevné škále na aukčním trhu již řadu let neobjevil. 

Podobnými díly ovlivnil autor vývoj celého středoevropského malířství.

Obraz je uveden v soupisu díla M. Liebermanna pod číslem 1896/19a.

Pravost díla ověřili celosvětově nejuznávanější berlínští historici umění specializovaní 

na Liebermanovo dílo.

Posudek: Prof. Dr. Matthias Eberle, Das Max Liebermann Archiv, Berlín, Německo

Konzultováno a ověřeno Dr. Margreet Nouwen.

Vyvolávací cena:  1 300 000 Kč

Odhadní cena: 2 500 000 – 3 000 000 Kč
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Slavíček Antonín (1870 — 1910)

název díla: Německá Rybná

datace: okolo roku 1909

technika: olej na kartonu

rozměry malby: 39,7 × 49,8 cm

signováno: vlevo dole A. S.

na rubu: štítek ze souborné výstavy A. Slavíčka a ověření originality 

z roku 1931

stav: malba ve velmi dobrém stavu, dobová adjustace

Posudek: PhDr. Jana Orlíková

Z posudku: " Krásná obloha s mraky, malovaná s velkou bravurou 

má jedno místo, kde problýskává podklad. To je typický rys 

Slavíčkovy malby. Také škála svěžích zelení a jistota rukopisu mluví 

pro Slavíčkovo autorství. Je to typický Slavíčkův motiv, který známe 

už z některých krajin z Kameniček a z Jeníkova. Podle mého 

názoru je posuzovaný obraz Německá Rybná autentickou, kvalitní 

prací Antonína Slavíčka."

Restaurátorský průzkum: Prof. Karel Stretti, Akademie výtvarných 

umění v Praze

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Malba patří mezi díla charakteristická pro Slavíčkovu tvorbu, z nichž 

vyzařuje klid, harmonie, prostota a kouzlo českých pahorkatin, 

jaká je i na Rychnovsku, kde malíř tvořil v letech 1908 až 1909. 

Monumentalitu obrazu podtrhuje kompaktnost výjevu, kde 

pod nízko položeným horizontem na vrcholu kopce dominuje 

motiv lesního porostu obohacený přítomností ženské figury. 

Malba uchvacuje bohatou orchestrací šedomodrých tónů oblak 

a harmonizací zelenavých barev s hnědavě-okrovými odstíny 

terénu.

Vyvolávací cena:  650 000 Kč

Odhadní cena: 1 200 000 – 1 500 000 Kč
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Ullmann Josef (1870 — 1922)

Vesnice za soumraku, po roce 1910, olej na kartonu, 37 × 45 cm, signováno vpravo dole J. 

Ullmann, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč

52

Holub Josef (1870 — 1957)

Tůň u Vltavy, rok 1940, olej na kartonu, 30 × 36 cm, 

signováno vlevo dole J. Holub, na rubu autorský 

přípis s datací, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael 

Zachař

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč
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Švabinský Max (1873 — 1962)

Krajina o žních, kolem roku 1900, olej na plátně, 21 × 31 cm, signováno vpravo dole M 

Švabinský, rámováno

Dílo je vzácným svědectvím umělcova časného tvůrčího vývoje a patřilo do kolekce 

prací z majetku malíře Viktora Viklického, jenž se stýkal s Maxem Švabinským, který ho 

navštěvoval v Uherském Hradišti. Podle podoby architektury kostela lze usoudit na motiv 

z části obce Mladočov.

Pravost díla potvrdila PhDr. Jana Orlíková.

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  220 000 Kč

Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč

54

Kaván František (1866 — 1941)

Horní Olešnice, okolo roku 1905 až 1907, olejová tempera 

na kartonu, 25 × 36 cm, vpravo dole Kaván u H. Olešnice, malba 

místy poškozena, původní adjustace

Originalita obrazu konzultována a potvrzena PhDr. Mgr. Michaelem 

Zachařem.

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč



38      MALBA

55

Mervart Augustin (1889 — 1968)

Letní krajina s mokřadem, rok 1920, olej na plátně, 95 × 100 cm, 

signováno a datováno vlevo dole Aug. Mervart 20, rámováno

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Toto reprezentativní dílo galerijní hodnoty pochází z raného 

autorova období, které se na trhu objevuje zřídka.

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 140 000 – 160 000 Kč
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Macoun Gustav (1892 — 1934)

Pohled na Železný Brod, okolo roku 1917, 

85 × 105 cm, olej na plátně, signováno 

vlevo dole G. Macoun, dobová adjustace

Originalita obrazu konzultována 

a potvrzena PhDr. Mgr. Michaelem 

Zachařem.

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč

57

Kaván František (1866 — 1941)

Hromniční věje (výhled z Kavánovy zahrady v Libuni), rok 1935, 38 × 70 cm, olej s temperou 

na překližce, signováno vlevo dole Fr. Kaván Hromniční věje, původní adjustace, zaskleno

K obrazu je přiložena pohlednice s vlastnoručně psaným ověřením pravosti od Františka 

Kavána.

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 100 000 Kč
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Havelka Roman (1877 — 1950)

Letní interiér lesa, rok 1945, olej na plátně, 50 × 65 cm, signováno 

a datováno vpravo dole Rom. Havelka 1945, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

60

Ullmann Josef (1870 — 1922)

Letní krajina, po roce 1910, olej na kartonu, 49 × 66,5 cm, signováno vpravo dole J. Ullmann, 

původní adjustace, zaskleno

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  65 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 130 000 Kč

59

Havelka Roman (1877 — 1950)

Zimní interiér lesa, 40. léta 20. století, olej na kartonu, 50 × 65 cm, 

signováno vpravo dole Rom. Havelka, zaskleno, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč
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Kalvoda Alois (1875 — 1934)

Krajina s břízami, rok 1919, olej na plátně, 

67 × 97 cm, vlevo dole autorské věnování, které 

je částečně otřelé (text: Panu Vojt. Minařikovi 

strojmistrovi tiskárny Neubert v dokonalé úctě 

Alois Kalvoda, akad. malíř 10/6 1919), na rubu 

ověření autorem: Potvrzuji originalitu mého 

obrazu – Alois Kalvoda, akad. malíř 3/2 1927, 

dobová adjustace

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael 

Zachař

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč

62

Nejedlý Otakar (1883 — 1957)

Červánky nad Bezdězem, po roce 1920, na rubu uvedena datace, olej na plátně, 50 × 70 cm, 

signováno vpravo dole Ot. Nejedlý, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 180 000 – 210 000 Kč
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Dvořák Bohuslav (1867 — 1951)

Na okraji vsi, olej na kartonu, 25 × 33,5 cm, signováno vpravo dole 

B. Dvořák, rámováno

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč

64

Dvořák Bohuslav (1867 — 1951)

Cesta do vsi, olej na kartonu, 25 × 33,5 cm, signováno vlevo dole 

B. Dvořák, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč
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Kalvoda Alois (1875 — 1934)

název díla: U venkovského stavení

datace: po roce 1905

technika: olej na plátně

rozměry malby: 73,4 × 98 cm

signováno: vpravo dole Al. Kalvoda

na rubu: ověření originality od Maximiliana Ducheka

stav: malba ve velmi dobrém stavu, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

Alois Kalvoda se nechal často inspirovat idylickým venkovským prostředím, venkovskými 

zákoutími se starými chalupami, kůlnami a oplocenými zahrádkami. Dle všech formálních 

znaků malby a charakteristické signatury jde o kvalitní práci Aloise Kalvody z jeho vyzrálé 

tvůrčí periody v rozmezí let 1905 – 1910, kdy postupně opouští lyrickou notu krajinářské 

melancholie přelomu století a je poután novými zřeteli světelného a barevného řešení. 

Směřuje k iluzivnosti a usiluje o obrodu smyslového proti odtažité symboličnosti. Motivicky se 

již neopírá o náladové zamlklé přírodní scenérie, ale vyhledává otevřenější pohledy, krajinu 

výrazných světelných kontrastů. V kompozici obrazu se projevuje Kalvodův příznačný smysl 

pro kompoziční aranžmá krajinné scenérie. Kolorit nezapře zaužívané tóny umělcovy palety 

a rovněž rukopis má všechny rysy umělcova suverénního přednesu. Naturalistická iluzivnost 

se tu však snoubí s umělcovým trvalým sklonem k dekorativnosti.

Vyvolávací cena:  160 000 Kč

Odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč
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Jaroněk Bohumír (1866 — 1933)

Valašská krajina, rok 1905, olej na dřevě, 47 × 38 cm, 

signováno a datováno vpravo dole B. Jaroněk 05, 

rámováno v dobovém blondelovém rámu

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Vyvolávací cena:  44 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 85 000 Kč

67

Holub Josef (1870 — 1957)

Na Vltavě u Kralup, rok 1944, olej na překližce, 

29,5 × 40 cm, datováno a signováno vpravo dole 

1944 J. Holub, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael 

Zachař

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč
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Ullmann Josef (1870 — 1922)

název díla: Letní krajina po dešti

datace: po roce 1910

technika: olej na plátně

rozměry malby: 70 × 100 cm

signováno: vpravo dole J. Ullmann

stav: malba ve velmi dobrém stavu, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Z posudku: "Hodnocený obraz považuji za mimořádně zdařilý a dokonale komponovaný 

originál galerijní úrovně. Autor v něm v popředí využil rozvolněného malířského rukopisu 

a svěžího koloritu."

Předložená malba je barevně efektivní a malířsky kvalitní dílo.

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

Josef Ullmann náleží k okruhu žáků Mařákovy krajinářské školy a je jedním z představitelů 

českého impresionismu. Obraz nese všechny charakteristické znaky Ullmannova malířského 

stylu po roce 1910, který vychází z osobitého přijímání principů impresionistické malby. 

Nezapře umělcův vnímavý prožitek krajinné reality, nahlížené v prchavých proměnách 

světelné situace. Krajinu zachycuje ve chvilkovém náladovém stavu oblačného letního dne. 

Kolorit díla nesleduje lokální barevnost, ale vyjadřuje proměňující se účin barevného světla 

v krajině. Malířský přednes má charakteristické znaky Ullmannova osobitého impresivně 

děleného rukopisu. Uvolněně kladené skvrny a štětcové tahy vytvářejí texturu navozující 

dojem měnlivosti stavu krajinného výseku a jeho vnitřního dění.

Vyvolávací cena:  240 000 Kč

Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč
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Tavík Šimon František (1877 — 1942)

Na rozkvetlé louce, olej na plátně, rok 1942, 54 × 66 cm, signováno 

vpravo dole T. F. Šimon, na rubu autorský přípis, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  55 000 Kč

Odhadní cena: 85 000 – 95 000 Kč

70

Tavík Šimon František (1877 — 1942)

Štramberk, olej na plátně, 55 × 46 cm, signováno vlevo dole T. F. 

Šimon, na rubu autorský přípis, původní adjustace

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  44 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 80 000 Kč
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Cína - Jelínek František (1882 — 1961)

Kvetoucí stromy, olej na kartonu, 32,5 × 49 cm, signováno vpravo 

dole Cína Jelínek, původní adjustace, zaskleno

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 22 000 Kč

73

Sigmund Karel Jan (1897 — 1959)

Na procházce, olej na platně, 50 × 66 cm, signováno vpravo dole 

K. J. Sigmund, původní adjustace

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

72

Macoun Gustav (1892 — 1934)

Polní cesta, po roce 1910, olej na kartonu, 32 × 34,5 cm, signováno 

vlevo dole G. Macoun, rámováno

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 20 000 Kč

74

Sigmund Karel Jan (1897 — 1959)

Kvetoucí stromy, olej na kartonu, 50 × 60 cm, signováno vpravo 

dole K. J. Sigmund, původní adjustace

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 22 000 Kč
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Kaván František (1866 — 1941)

název díla: Zimní nálada

datace: okolo roku 1907

technika: olej na plátně

rozměry malby: 80 × 100 cm

signováno: vpravo dole Kaván

stav: malba v dobrém stavu, původní adjustace

Restaurátorský průzkum: Prof. Karel Stretti, Akademie výtvarných 

umění v Praze

Analýza pigmentů: Ing. Lenka Zamrazilová, laboratoř AVU Praha

Posudek: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Z posudku: "Zimní krajiny jsou emblematickou ikonickou částí 

tvorby Františka Kavána. Snad nikdo z našich krajinářů nedovedl 

tak mnohotvárně vystihnout tuto roční dobu se všemi jejími 

odstíny. Posuzovaný velký obraz je dobře malován, v rozvrhu 

kompozice náročnější, pojatý s až plenérovou věrohodností. 

Vyjádření atmosférické nálady, typika svažité polní scenérie se 

sněhovým popraškem a celek korunovaný lidským obydlím pod 

stromy jsou typicky kavánovské. Jde podle mého soudu o jednu 

z nejpěknějších zim Kavánova středního tvůrčího období kolem 

roku 1907. Obraz má souvislost s několika již publikovanými 

obrazy jako jsou například Zima v chaloupkách nebo Zimní slunko. 

Potvrzuji pravost kvalitního obrazu Františka Kavána".

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

František Kaván byl významný český malíř-krajinář, dále 

básník a překladatel z ruštiny. Studoval na pražské Akademii 

v krajinářském ateliéru u prof. Julia Mařáka. Spolu s Otakarem 

Lebedou a Antonínem Slavíčkem patří František Kaván 

k nejvýznamnějším českým krajinářům. Jeho dílo je spjaté 

s rodným krajem, maloval především Krkonoše, také Vysočinu 

a Železné hory. Posuzovaný obraz je dle všech použitých 

malířských formálních prostředků i charakteristické signatury 

nepochybně autentickým dílem Františka Kavána. V kontextu 

umělcových proslulých zimních krajin ze středního tvůrčího 

období jde o dílo pozoruhodné výtvarné kvality. Zvláštní zimní 

atmosférickou náladu obrazu pojednává v duchu impresivně 

laděného realismu.

Vyvolávací cena:  420 000 Kč

Odhadní cena: 700 000 – 1 000 000 Kč
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Nejedlý Otakar (1883 — 1957)

Podvečer na jezírku s lekníny, po roce 1920, olej na malířské lepence, 50 × 63 cm, signováno 

vpravo dole Ot. Nejedlý, původní adjustace

Bravurní ukázka Nejedlého osobitého malířského projevu, která zaujme pozorovatele 

nejen barevností a motivem, ale i mistrovsky zachycenou atmosférou daného okamžiku. 

Mimořádně zdařilé dílo galerijní úrovně.

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  200 000 Kč

Odhadní cena: 280 000 – 320 000 Kč
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Erb Erno (1878 — 1943)

Tržiště ve Lvově, olej na kartonu, 50 × 70 cm, signováno vpravo dole E Erb, rámováno

Vynikají ukázka bravurně zvládnuté impresionistické malby. V kontextu autorovy tvorby se 

jedná o dílo galerijního charakteru.

Erno Erb byl polský malíř působící ve Lvově na Ukrajině. Jeho práce často zachycují 

venkovské výjevy a jsou inspirovány denním životem Ukrajinců. Maloval městské motivy, 

trhy, žánrové scény, krajiny, zátiší a charakteristické typy ukrajinských rolníků a židů. Jeho 

olejomalby se vyznačují bohatou texturou hustě aplikované barvy a jsou srovnávány s prací 

německého impresionisty Maxe Liebermanna. Mnohokrát vystavoval v Krakově, Varšavě 

i ve Lvově. Účastnil se také umělecké výstavy v Poznani (1929) a  Polské umělecké výstavy – 

Buffalo (1932).

Vyvolávací cena:  190 000 Kč

Odhadní cena: 300 000 – 350 000 Kč
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Lolek Stanislav (1873 — 1936)

Odpočívající srnec, 2. pol. 20. let 20. století, olej na lepence, 50 × 65 cm, signováno vpravo 

dole Lolek St, původní adjustace, zaskleno

Posudek: PhDr. Jaroslav Pelikán

Obraz patří k velmi zdařilým a pro autora typickým motivům lovné zvěře. Bohatost barev 

a tónů i volná až skvrnovitá rukopisná traktace malby spolu s ostrými kontrasty světel a stínů 

zařazuje dílo mezi kvalitní ukázky českého impresionismu.

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 80 000 – 90 000 Kč
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Žádník Karel (1847 — 1923)

Hlava koně, olej na kartonu, 64,5 × 46 cm, na rubu ověření 

pravosti od Arnošta Žádníka z 21. května 1924: Tento obraz 

maloval můj strýc, akad. malíř Karel Žádník, rámováno

Karel Žádník vystudoval AVU ve Vídni. Malíř slováckého 

folklóru a krajiny, portrétista několika šlechtických rodů, 

ilustrátor a spoluobjevitel tiskařské techniky heliogravury. 

Působil v Buchlovicích a Velehradu, ve Vídni, ale také 

v Maďarsku a v Rumunsku.

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 30 000 Kč

81

Mahlknecht Edmund (1820 — 1903) připsáno

Na horské pastvině - Tiere auf der Hochalm, 2. polovina 

19. století, olej na dřevě, 20 × 24,5 cm, rámováno v dobovém 

zlaceném rámu

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč

80

Mahlknecht Edmund (1820 — 1903) připsáno

Na horské pastvině - Auf der Hochalm, 2. polovina 19. století, 

olej na dřevě, 20 × 24,5 cm, rámováno v dobovém zlaceném 

rámu

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč
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Čermák František (1822 — 1884)

Svatá Eleonora, 3. čtvrtina 19. století, olej na dřevě, 

31,5 × 21 cm, malováno na zakázku, na rubu uveden 

popis: varianta díla umístěna ve Schwarzenberské hrobce 

v Třeboni a patří k nejlepším dílům Čermákovým, původní 

adjustace

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 75 000 Kč

83

Brožík Václav (1851 — 1901)

název díla: Podobizna paní Stejskalové

datace: 90. léta 19. století

technika: olej, plátno na lepence

rozměry malby: 54 × 37 cm

na rubu: ověření pravosti díla od Františka Xavera Harlase 

(1865–1947)

stav: malba ve velmi dobrém stavu, původní adjustace

Posudek: PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová

Z posudku: "Předložená podobizna se vyznačuje 

koloristicky zajímavou barevností v provedení černého šatu 

s kontrastními akcenty bílé krajky kolem krku a zlatého 

šperku ve tvaru dlouhého řetízku a náušnic, stejně jako 

transparentním provedením pleti. Předložená Podobizna 

paní Stejskalové je typickým a kvalitním dílem malíře Václava 

Brožíka".

Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Tvorba snad nejznámějšího českého malíře 19. stol. v Evropě, 

člena výtvarné generace Národního divadla, prof. V. Brožíka 

je známá kolosálními historickými malbami, měšťanskými 

i venkovskými žánry a portréty. Koncem 19. století byl Brožík 

vyhledávaným portrétistou. I z prezentovaného obrazu 

je zřejmá technická dokonalost práce a vystižení nejen 

materiálových hodnot (límec, šperk, pleť), ale především 

psychiky portrétované osoby, její životní energie, sebejistoty 

a společenského postavení.

Vyvolávací cena:  200 000 Kč

Odhadní cena: 300 000 – 400 000 Kč
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Querfurt August (1696 — 1761) připsáno

Bitevní scéna, polovina 18. století, olej na plátně, 103 × 112 cm, dobová adjustace

Provenience: z majetku rodu Kolowratů

Posudek: Prof. PhDr. Milan Togner

Obraz bitevní scény zachycující střet vojsk Evžena Savojského s Turky je pojednán živým 

a uvolněným rukopisem a krajinná scenérie je rozčleněná v duchu baroka zřetelnými 

prostorovými plány. Předností díla je barokní dynamika, živý a bohatý kolorit s dominantními 

partiemi (bílý kůň) a množstvím postav charakteristických fyziognomií. Autor je zastoupen 

v předních evropských sbírkách (Paříž, Vídeň, Petrohrad atd., u nás v Praze a Kroměříži).

Vyvolávací cena:  450 000 Kč

Odhadní cena: 650 000 – 850 000 Kč
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Berchem Nicolaes (1620 — 1683) připsáno

Pastýř se stádem, po roce 1679, olej na plátně, provedena rentoláž, 

49 × 63 cm, rámováno

Analýza barevných pigmentů: Dorothea Pechová

Posudek: PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Z posudku: Posuzované dílo je dobovou autorskou verzí 

malovanou podle signovaného a datovaného (1679) obrazu 

formátu (48,5 × 65 cm) významného holandského krajináře 

Nicolase Berchema. Posuzovaný obraz je téměř identický se 

svojí předlohou, pouze v detailech jsou patrné drobné odlišnosti. 

Lze tedy předpokládat, že dílo vzniklo přímo podle signovaného 

originálu nebo paralelně s ním. Malířský přednes posuzovaného 

obrazu je velmi dobrý, mistrovsky zvládnutá je především vegetace 

v popředí. Lze tedy konstatovat, že posuzované dílo lze považovat 

za malbu vysoké galerijní kvality vzniklou buď přímo z ruky 

Nicolaese Berchema nebo v jeho dílně pod jeho přímou kontrolou. 

Dataci díla do 17. století potvrdila nezávislá analýza barevných 

pigmentů.

Vyvolávací cena:  150 000 Kč

Odhadní cena: 240 000 – 280 000 Kč

87

Piepenhagen August Bedřich (1791 — 1868)

Krajina se zříceninou, okolo roku 1860, asfalt na kartonu, 

15,2 × 17,8 cm, rámováno

Písemné ověření originality: PhDr. Mgr. Michael Zachař

Vyvolávací cena:  38 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč

86

Meulener Pieter (1602 — 1654)

Bitevní scéna, olej na měděné tenké desce, fixováno na kartonu, 

25 × 32,3 cm, signováno vlevo dole P. Meulener, rámováno

Posudek: PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Vyvolávací cena:  75 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč
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Hynais Vojtěch (1854 — 1925)

Studie pro ornamentální výmalbu kazetového stropu, po roce 

1893, kombinovaná technika (akvarel, tuž, tempera) na papíře, 

26,5 × 22 cm, na rubu autorská signatura, rámováno, zaskleno.

Obraz je uveden v Štencově archivu z roku 1924.

Posudek: Doc. PhDr. Marie Mžyková

Z posudku: "Horizontálně rozvedená dekorativní malba je 

vrcholným dokladem Hynaisova akceptování historismu v jeho 

vrcholném vzmachu. Hynais s bravurou sobě vlastní využil a zplna 

rozpracoval renesanční – přeneseně antickou – inspiraci, která 

v určité diferencované míře upoutává akademicky orientované 

umělce šedesátých let 19. století. Studie je dokladem umělcovy 

vlastenecké nostalgie, kterou prožíval jako syn českých rodičů, 

narozený a pobývající v cizině. Toto jeho dílo byť dekorativního 

určení patří do řady apologií slavných dějin Království českého. Je 

rovněž výrazem obecně rozšířených státoprávních snah vlastenců. 

Zároveň je toto dílo vzácnou ukázkou Hynaisova sblížení 

s novorenesancí".

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 80 000 – 100 000 Kč

90

Postl Karel (1774 — 1818)

Karlštejn, okolo roku 1810, kolorovaný lept na papíru, 

34,2 × 45,4 cm, značeno vpravo dole C. Postl, předloha L. Janscha, 

rámováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

89

Postl Karel (1774 — 1818) připsáno

Krajina s figurální stafáží a zříceninou, okolo roku 1810, akvarel 

na papíru, 10 × 15,2 cm, na rubu signatura Postl a přípis, dobový 

řezbovaný zlacený rám

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč

91

Postl Karel (1774 — 1818)

Pohled na Vyšehrad a Podskalí z Petřína, okolo roku 1810, 

kolorovaný lept na papíru, 34,2 × 45,4 cm, značeno vpravo dole C. 

Postl, předloha L. Janscha, rámováno, zaskleno

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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Ullik Hugo (1838 — 1881)

Pohled na Karlštejn, rok 1878, olej na kartonu, 48 × 69 cm, 

signováno a datováno vpravo dole H. Ullík 878, rámováno

Obraz byl reprodukovaný na barevné pohlednici, která je přiložena 

k tomuto dílu.

Certifikát pravosti díla: univ. prof. Jan Knotek

Expertíza: Prof. Dr. Dr. Miroslav Klivar, CSc.

Umělecko historický posudek: Dr. Ivan Havelka

Analýza pigmentů: Dorthea Pechová

Vyvolávací cena:  290 000 Kč

Odhadní cena: 400 000 – 450 000 Kč
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Kohl Ludvík (1746 — 1821)

V ambitu, 1810 až 1816, olej na dřevě, 52 × 72 cm, signováno vlevo 

dole, rámováno

Odborná expertiza: PhDr. Šárka Leubnerová

Vyvolávací cena:  230 000 Kč

Odhadní cena: 300 000 – 350 000 Kč



MALBA      59

92

Portrét císaře Františka Josefa I.

reprezentativní dílo zachycující rakousko-uherského monarchu 

Františka Josefa I. v tmavě červeném sametovém rouchu 

s klenotem Řádu Zlatého rouna na prsou, přelom 19. a 20. století, 

olej na plátně, 125 × 88 cm, restaurováno, rámováno

Vyvolávací cena:  110 000 Kč

Odhadní cena: 180 000 – 220 000 Kč
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Sucharda Stanislav (1866 — 1916)

Poklad – nápisy: Ach, kdo mi mé dítě vrátí, ach, mé dítě, kde 

jsi, okolo roku 1900, bronzový reliéf, patinovaný, 59 × 16 cm, 

rámováno

Vyvolávací cena:  3 500 Kč

Odhadní cena: 6 000 – 8 000 Kč

94

Sucharda Stanislav (1866 — 1916)

Vrba - Z Kytice K. J. Erbena, Prémie Umělecké besedy na rok 1899, 

bronzový reliéf, patinovaný, 61 × 17 cm, rámováno

Vyvolávací cena:  3 500 Kč

Odhadní cena: 6 000 – 8 000 Kč
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Uprka František (1868 — 1929)

Neščasná vojna - Moravská balada, bronzový reliéf, 

patinovaný, 60 × 16,4 cm, signováno vpravo dole 

Uprka, návrh František Úprka - r. 1903, provedení 

Železárny Rožmitál, původní adjustace

Vyvolávací cena:  2 500 Kč

Odhadní cena: 5 000 – 7 000 Kč

96

Kafka Bohumil (1878 — 1942)

Rozsévač, okolo roku 1920, bronzový reliéf, původní odlitek, patinovaný, 

rozměry bronzu: 48,5 × 29 cm, adjustace na dřevěné desce, celkové rozměry: 

65 × 44 cm

Provenience: z privátní sbírky RNDr. Emila Roose

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 30 000 Kč
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Art-decový kalamář

pravděpodobně Vídeň, 1. polovina 20. století, precizně provedené 

bronzové plastiky sobů, zelený onyx, kost, vložky z čirého skla, 

celkové rozměry 29 × 50 × 24 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč

99

Carlier Émile Joseph (1849-1927)

bronzové zarážky na knihy, Paříž, Francie, 1. čtvrtina 20. století, 

signováno Carlier, celkové rozměry 18 × 15,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč

98

Mařatka Josef (1874 — 1937)

Eva, 20. léta 20. století, signováno J. Mařatka, bronz, patinovaný, 

původní odlitek, černý mramorový podstavec, 15 × 8,9 × 9,2 cm

Vyvolávací cena:  13 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 30 000 Kč
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Horejc Jaroslav (1886 — 1983)

Jindřuška, signováno a datováno Horejc 1931, bronz, patinováný, 

původní autorský odlitek, mramorový podstavec, celkové rozměry 

43 × 16 × 18 cm, busta mladé Jindry Freiwaldové (1925 – 2009), 

dcery architekta Jindřicha Freiwalda (1890 – 1945).

Plastiku vytvořil Jaroslav Horejc na objednávku Jidřicha Freiwalda.

Provenience: získáno z rodiny Jindry Freiwaldové

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 90 000 Kč
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Secesní busta - Odalisque

1. třetina 20. století, signováno Galleria Vannetti, mramorový 

podstavec, alabastová busta, zdobeno olivově zelenou barvou, 

na soklu nápis Odalisque, celkové rozměry 55 × 34 × 20 cm

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč
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Moreau Mathurin (1822 — 1912)

Alegorie nymfy s dětskými figurami, Francie, okolo roku 1900, původní autorský odlitek č. 1, 

patinovaný bronz, 39 × 32 × 21 cm

Mistrovsky provedená bronzová plastika prestižního sochaře a dekoratéra 19. století. 

Mathurin Morea patřil k předním francouzským sochařům akademického směru a jeho tvorba 

se vyznačovala vynikajícím vystižením obsahového vyznění díla. V popředí umělcova zájmu 

byla vždy řemeslná dokonalost produktu, realistická věrnost a akademická ušlechtilost, 

což velmi dobře dokumentuje i tato nabízená plastika. Svými díly je autor zastoupen nejen 

ve Francii, ale i v Latinské Americe a Kanadě.

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva

Vyvolávací cena:  200 000 Kč

Odhadní cena: 350 000 – 450 000 Kč
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Velké nástěnné kameninové hodiny

Znojmo, okolo roku 1905, kameninová hodinová schránka, plasticky zdobená, vyrobená 

firmou Kunstthonwarenfabrik Rudolf Ditmar Erben in Znaim, značeno tlačenou značkou, 

mosazný číselník, stroj značený PMK, Mühlhäuser & Pleskot in Karlstein, stroj v chodu, 

celkové rozměry 102 × 59 × 15 cm

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 80 000 – 100 000 Kč
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Miniatura - biedermeierové pendlovky

pravděpodobně Rakousko, Vídeň, okolo roku 1840, ořechová 

dýha, intarzováno linkou, kotvový krok, týdenní chod, smaltový 

číselník, stroj v chodu, celkové rozměry 72 × 21 × 10,5 cm

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 100 000 Kč

105

Dachle - nástěnný regulátor

nástěnné hodiny, tzv. dachle, pravděpodobně Rakousko, Vídeň, 

okolo roku 1820, ořechová dýha, intarzováno linkou, kotvový krok, 

týdenní chod, smaltový číselník, stroj v chodu, originální stroj, 

kyvadlo i hodinová schránka, v původním stavu, celkové rozměry 

87 × 26,5 × 11, 5 cm

Vyvolávací cena:  90 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč
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Laterny - nástěnný regulátor s měsíčním chodem

nástěnné hodiny, tzv. laterny, pravděpodobně Německo, rok 1860, 

signovaná bedna Ch. Dillge aus Quedlinburg in Pruessen Juny 

1860 (viz foto), mahagonová dýha, intarzováno linkou, zajímavě 

řešená atypická konstrukce stroje, kotvový krok, 30-denní chod, 

centrální vteřinová ručička, smaltový číselník, originální stroj, 

kyvadlo i hodinová schránka, stroj v chodu, odborně vyčištěný, 

hodinová schránka v původním stavu, přiložena fotodokumentace 

hodin v původního stavu před vyčištěním, celkové rozměry 

142 × 37 × 17 cm

Vyvolávací cena:  420 000 Kč

Odhadní cena: 600 000 – 800 000 Kč
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Biedermeierové pendlovky Ludwig Hainz in Prag

Čechy, Praha, okolo roku 1830, mahagonová dýha, cínové 

aplikace, stroj signovaný Ludwig Hainz in Prag No. 48, kotvový 

krok, 4/4 bití na spirály, smaltový číselník, stroj v chodu, původní 

stav - nerestaurováno, celkové rozměry 106 × 34 × 13 cm

Vyvolávací cena:  65 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 140 000 Kč
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Obrazové hodiny - Karl Stanzl Brno

kolem roku 1830, značeno Karl Stanzl Brno, 

olejomalba na plechu, špindlový krok, 4/4 bití, hrací 

stroj signovaný Jos. Olbrich in Wien, celkové rozměry 

73,5 × 94,5 × 15 cm

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 190 000 – 220 000 Kč
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Nástěnné lucernové hodiny

pravděpodobně Augsburg, Německo, konec 18. století, kovaná 

železná schránka, železný stroj značený 1797 F*K, špindlový krok, 

1/2 bití na zvoneček, číselník z prořezávané ryté mosazi, stroj 

v chodu, rozměry 17,5 × 7,5 × 10 cm

Vyvolávací cena:  75 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč
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Regulátor Anton Rapf in Wien s měsíčním chodem

Rakousko, Vídeň, kolem roku 1920, mahagonová dýha, původní 

fasetové sklo, kotvový krok, 30-denní chod, stříbřený číselník 

signovaný Anton Rapf in Wien No 125, stroj v chodu, kyvadlo 

Riefler München, invarová ocel, číslováno, luxusní původní stav, 

vše originální, včetně zámků, klíčů i kličky na natahování stroje, 

celkové rozměry 148 × 40 × 23 cm

Vyvolávací cena:  230 000 Kč

Odhadní cena: 500 000 – 700 000 Kč
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Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Exkluzivní české mechanické hodiny, regulátor No. 2/12 z limitované série 12 kusů 

hodin.

Země výroby: Česká republika

Rok výroby: 2016

Skříň: třešeň, masiv a dýha, šelaková politura, tvarované sklo

Číselník: smalt, ručně malované římské číslice I až XII, vteřinový číselník, fáze měsíce, 

kontrola natahování na 12 měsíců, značeno a číslováno, mosazný rámeček

Stroj: Grahamový krok, hodinový hlavní stroj za číselníkem a druhý pomocný 

za konzolou

Stroje jsou vyrobeny ze speciální hodinářské mosazi a je složen ze 185 komponentů, 

200 šroubků a 20 kolíčků.

Hřídele stroje jsou uloženy v rubínech zasazených do šroubovaných šatonů. Hřídele 

jsou kaleny a po celém obvodu broušeny, ozubení leštěno. Kola a drobné díly jsou 

galvanicky zlaceny. Některé díly stroje jsou niklovány a velké díly jsou lakovány.

Funkce stroje: 365-ti denní chod, zobrazuje hodiny, minuty, vteřiny a fáze měsíce, 

nátah stroje

Závaží: železné, umístěné v zádech hodinové skříně, váha 15 kg

Kyvadlo: ocel a hliníková slitina, váha 6,8 kg, provedení klasické čočky, roštová 

kompenzace na principu použití kombinace kovů s rozdílnou roztažností

Celkové rozměry: 152 × 40 × 32 cm

Stav: funkční

Tyto reprezentativní regulátory vynikají zejména špičkovou kvalitou použitých 

materiálů a precizním zpracováním. Každé hodiny z této limitované série 12-ti kusů 

jsou jedinečným originálem, kterému byla věnována mimořádná péče po celou dobu 

výroby. Při návrhu hodin byl kladen velký důraz na to, aby pro svůj chod vyžadovaly 

minimální údržbu.

Základním vzorem hodin jsou regulátory z přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od těchto 

regulátorů mají hodinové stroje ETALON prodlouženu délku chodu na jeden rok. 

Jedno natažení stroje umožňuje nepřetržitý chod hodin po dobu 365-ti dnů, a proto 

je jejich obsluha mnohem komfortnější. Každá hodinová skříň je unikátní svým 

provedením i druhem použitého dřeva.

Vyvolávací cena:  1 200 000 Kč

Odhadní cena: 1 600 000 – 1 700 000 Kč
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Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Exkluzivní české mechanické hodiny

Regulátor No. 1/12 z limitované série 12-ti kusů hodin

Země výroby: Česká republika

Rok výroby: 2000 až 2012

Skříň: masiv - mahagon, šelaková politura, fazetové sklo

Číselník: smalt, ručně malované římské číslice I až XII, vteřinový číselník, fáze 

měsíce, značeno a číslováno, mosazný rámeček

Stroj: invertní Grahamový krok, který je viditelně umístěn pod číselníkem

Hodinový stroj se skládá ze 183 součástí, 175 šroubků, 22 kolíčků a jeho váha 

s konzolou bez závaží a kyvadla je 8 kg.

Stroj je vyroben ze speciální slitiny mosazi. Všechny hřídele stroje jsou uloženy 

v rubínech zasazených do šroubovaných šatonů. Hřídele jsou kaleny, po celém 

obvodu broušeny a ozubení leštěno. Kola a drobné díly jsou galvanicky 

zlaceny. Některé díly stroje jsou niklovány a velké díly jsou lakovány.

Funkce stroje: 30-denní chod, zobrazuje hodiny, minuty, vteřiny a fáze měsíce

Závaží: mosazné, váha 6 kg

Kyvadlo: forma dvojitého cylindru, číslováno, vyrobeno ze speciální invarové 

slitiny a mosazi, váha 6,7 kg

Celkové rozměry: 207 × 50 × 25 cm

Stav: funkční

Tyto reprezentativní regulátory vynikají zejména špičkovou kvalitou použitých 

materiálů a precizním zpracováním. Každé hodiny z této limitované série 12-ti 

kusů jsou jedinečným originálem, kterému byla věnována mimořádná péče 

po celou dobu výroby. Při návrhu hodin byl kladen velký důraz na to, aby pro 

svůj chod vyžadovaly minimální údržbu.

Základním vzorem hodin jsou regulátory z přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl 

od těchto regulátorů mají hodinové stroje ETALON prodlouženou délku 

chodu na jeden měsíc. Jedno natažení stroje umožňuje nepřetržitý chod 

hodin po dobu 30 dnů, a proto je jejich obsluha mnohem komfortnější. Další 

výraznou změnou je invertní Grahamový krok podobně koncipovaný jako 

u hodin Strasser a Rhode, který je viditelně umístěn pod číselníkem. Každá 

hodinová skříň je unikátní svým provedením i druhem použitého dřeva.

Vyvolávací cena:  600 000 Kč

Odhadní cena: 800 000 – 900 000 Kč
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Barokní stolní hodiny

pravděpodobně Německo, 2. polovina 18. století, 

dřevěná schránka, zlacené mosazné aplikace, 

špindlový krok, hodinové bití na zvoneček, číselník 

ze stříbřeného obecného kovu, zlacená mosaz, 

stroj v chodu, celkové rozměry 48 × 30,5 × 17 cm

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

114

Klasicistní hodiny - Sebastian Kurz

Brno, kolem roku 1780, stroj signovaný Sebastian 

Kurz in Brünnl (*1733 Friedberg, + 1828 Brno), 

kotvový krok, 4/4 bití na spirály, stroj v chodu, 

hodinová schránka - dřevořezba, původní zlacení 

a stříbření, smaltový číselník, celkové rozměry 

73 × 55 × 16 cm

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč
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Raritní vídeňské empírové hodiny - Apollón a Dafné

pravděpodobně Rakousko, Vídeň, kolem roku 1800

zlacený a černěný bronz, mramorový sokl, kotvový krok, 4/4 bití 

na dva zvonečky, smaltový číselník, stroj v chodu, celkové rozměry 

54 × 24,5 × 15,7 cm

Podle řecké mytologie se bůh Apollón posmíval bohu lásky 

Erotovi, který se mu za to pomstil tím, že ho zasáhl svým lásku 

vzbuzujícím zlatým šípem, zatímco říční nymfu Dafné zasáhl šípem 

lásku zabíjejícím. Apollón proto vzplanul k Dafné láskou, kterou 

však ona neopětovala. Dafné, aby unikla naléhavé touze boha 

Apollóna, se proměnila ve strom vavřínu.

Vyvolávací cena:  160 000 Kč

Odhadní cena: 250 000 – 280 000 Kč

116

Empírové stolní hodiny s automatem

signováno Franz Czerny in Königgratz, Hradec Králové, Čechy, 

kolem roku 1820, mahagonová dýha, černěná hruška, mosazné 

aplikace, alabastrové sloupky, stroj s automatem (brusič a kovář), 

velký průměr číselníku - 20 cm, kotvový krok, 4/4 bití na spirály, 

smaltový číselník, stroj v chodu, celkové rozměry 74 × 38 × 15 cm

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 170 000 – 190 000 Kč
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Biedermeierové stolní hodiny s automatem

pravděpodobně Rakousko, Vídeň, kolem roku 1820, mahagonová 

dýha, mosazné aplikace, zlacená dřevořezba, alabastrové sloupky, 

stroj s automatem (brusič a kovář), v číselníku pohyblivá houpačka, 

kotvový krok, 4/4 bití na spirály, smaltový číselník, stroj v chodu, 

celkové rozměry 73 × 40 × 15 cm

Vyvolávací cena:  100 000 Kč

Odhadní cena: 160 000 – 180 000 Kč

118

Empírové stolní hodiny s automatem

pravděpodobně Čechy, kolem roku 1810, mahagonová dýha, 

černěná hruška, mosazné aplikace, zlacená dřevořezba, 

alabastrové sloupky, stroj s automatem (brusič a kovář), kotvový 

krok, 4/4 bití na spirály, smaltový číselník, restaurováno, stroj 

v chodu, celkové rozměry 78 × 42 × 12,5 cm

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč
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Raritní empírové hodiny s automatem

pravděpodobně Rakousko, Vídeň, kolem roku 1810, zlacený 

a černěný bronz, kotvový krok, zvoníci – automat se 4/4 bití 

na zvonečky, smaltový číselník, restaurováno, stroj v chodu, 

celkové rozměry 38 × 25 × 13 cm

Vyvolávací cena:  170 000 Kč

Odhadní cena: 350 000 – 500 000 Kč
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Empírový budík Carl Wurm in Wien

signováno Carl Wurm in Wien, Rakousko, kolem roku 1820, 

bronzová zlacená schránka, špindlový krok, 4/4 bití na spirály, 

budík, smaltový číselník s mosazným zlaceným středokružím, stroj 

v chodu, celkové rozměry 14,5 × 9,2 × 4,7 cm

Vyvolávací cena:  90 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč

121

Vídeňský empírový budík Flaschge in Wien

signováno Flaschge in Wien, Rakousko, kolem roku 1810, bronzová 

zlacená schránka, špindlový krok, 4/4 bití na zvonečky, budík, 

smaltový číselník s mosazným zlaceným středokružím, stroj 

v chodu, celkové rozměry 13,5 × 12 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  90 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč



80      HODINY

122

Empírový cestovní budík ve stříbře

pravděpodobně Rakousko, Vídeň, kolem roku 1820, stříbrná 

schránka, špindlový krok, 4/4 bití na spirály, budík, smaltový 

číselník se stříbrným středokružím, stroj v chodu, celkové rozměry 

17,5 × 12,5 × 8 cm

Vyvolávací cena:  100 000 Kč

Odhadní cena: 180 000 – 220 000 Kč
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Empírové hodiny W. Schönberger in Wien

Figurální alabastrové stolní hodiny, Rakousko, Vídeň, 1. třetina 

19. století, signováno W. Schönberger in Wien, kotvový krok, 

4/4 bití na spirály, stroj v chodu, hodinová schránka z alabastru, 

bronzové aplikace zlacené v ohni, stříbřený číselník, celkové 

rozměry: 42 × 29 × 13,4 cm

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 110 000 – 120 000 Kč
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Renesanční bicí hodinky

jednoručičkové bicí renesanční hodinky, pravděpodobně 

Německo, 1. polovina 17. století, prořezávaný skeletový plášť, 

zlacená mosaz zdobená rytinou, stříbřený číselník s římskými 

číslicemi, železná ručička, oválný stroj vyrobený z mosazi 

a železa, špindlový krok, hodinové bití na zvoneček, stroj v chodu, 

restaurováno, celkové rozměry 9,2 × 4,6 × 2,8 cm

Vyvolávací cena:  420 000 Kč

Odhadní cena: 550 000 – 650 000 Kč
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Dózové renesanční hodiny - Dosenuhr

jednoručičkové renesanční hodinky, pravděpodobně Německo, 

2. polovina 16. století, zlacená mosazná schránka zdobená rytinou, 

zlacený mosazný číselník, římské číslice, železná ručička, železný 

stroj, špindlový krok, stroj v chodu, restaurováno, celkové rozměry 

3,8 × 5,6 × 5,6 cm

Vyvolávací cena:  220 000 Kč

Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč
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Cestovní astronomické renesanční hodiny

pravděpodobně Augsburg, Německo, konec 16. století, značeno 

MK, prořezávaný skeletový plášť, plasticky zdobený figurálními 

motivy, zlacená mosaz, stříbřený číselník s římskými číslicemi, 

italský astroláb, hodiny zobrazují čas, den v měsíci, měsíce v roce, 

znamení zvěrokruhu a měsíční fáze, kulatý stroj vyrobený z mosazi 

a železa, krokový mechanismus vřetenovitého typu, budík, 

hodinové bití na zvoneček, stroj v chodu, restaurováno, celkové 

rozměry 12 × 12 × 4,6 cm, výška s ouškem 17,5 cm

Vyvolávací cena:  800 000 Kč

Odhadní cena: 2 000 000 – 2 500 000 Kč
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Vídeňské smaltové miniaturní digitální hodinky

Rakousko, Vídeň, kolem roku 1890, mistr zlatník Simon Grunewald, značeno: SG, A, schránka 

ze stříbra, ryzost 750/1000, celková váha 135 g, zdobená ručně malovaným smaltem, 

hodinový strojek na klíč, dva číselníčky ze stříbřeného obecného kovu, stroj v chodu, celkové 

rozměry 14,3 × 5,5 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  160 000 Kč

Odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč
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Vídeňské smaltové miniaturní stolní hodinky

Rakousko, Vídeň, kolem roku 1870, špičková zlatnická práce, mistr 

zlatník Karl Bender, značeno: KB, A, schránka ze stříbra zdobená 

ručně malovaným smaltem, emailem, perletí a horským křišťálem, 

špindlový stroj signovaný Alfred Huguenin, emailový číselník 

- ručně malovaný, uvnitř těla slona je umístěna tajná schránka, 

částečně setřelé zlacení, mírně poškozeno, stroj v chodu, celkové 

rozměry 15,5 × 8 × 7 cm

Vyvolávací cena:  400 000 Kč

Odhadní cena: 700 000 – 850 000 Kč
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Vídeňské smaltové miniaturní stolní hodiny

Rakousko, Vídeň, kolem roku 1880, mistr zlatník Karl Bender, 

značeno: KB, A, schránka ze stříbra zdobená ručně malovaným 

smaltem a emailem, špindlový stroj, emailový číselník - ručně 

malovaný, stroj v chodu, celkové rozměry 15 × 7,8 × 7 cm

Vyvolávací cena:  85 000 Kč

Odhadní cena: 130 000 – 160 000 Kč
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Jednoručičkové kapesní hodinky Oignon

Francie, přelom 17. a 18. století, kapesní špindlové hodinky, stříbrné pouzdro, ryzost 

800/1000, číselník – zlacený, zdobený emailem, stroj v chodu, signovaný Mynuel a Paris, 

průměr 56 mm, šířka 38 mm, celková váha 158 g

Vyvolávací cena:  75 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč

132

Zlaté kapesní hodinky Antoine Melly

Švýcarsko, 2. polovina 18. století, dvouplášťové kapesní hodinky, zlatá 18 K pouzdra, oblík 

ryzosti 333/1000, bílý emailový číselník signovaný Antoine Melly, stroj v chodu, signovaný 

Antoine Melly, No. 4165, špindlový krok, průměr 44 mm, šířka 21 mm, celková váha 70 g

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

131

Stříbrné kapesní hodinky Malson London

Anglie, Londýn, 18. století, dvouplášťové kapesní špindlové hodinky, stříbrné pouzdro, ryzost 

900/1000, číselník i stroj signovaný Malson London, stroj v chodu, špindlový krok, průměr 

55 mm, šířka 31 mm, celková váha 130 g

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč
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Zlaté barokní kapesní hodinky Rivers & Son London

Anglie, Londýn, 2. polovina 18. století, dvouplášťové kapesní špindlové hodinky, zlatá 

pouzdra, vnější prořezávané pouzdro zdobené figurálním motivem, ryzost 900/1000, oblík 

ze 14 K zlata, bílý emailový číselník, signováno Rivers & Son London, stroj v chodu, signováno 

Rivers & Son London, číslo 6178, špindlový krok, průměr 48 mm, šířka 28 mm, celková váha 

83 g

Vyvolávací cena:  75 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč

135

Kapesní hodinky zdobené figurálním emailem

Švýcarsko, Ženeva, 1. polovina 19. století, dámské kapesní hodinky, zlaté pouzdro, ryzost 

720/1000, zdobené perličkami a emailem s malovaným figurálním motivem, bílý emailový 

číselník, signovaný Fres Rey & Co, stroj v chodu, signovaný Fres Rey & Co A Geneve, číslo 

9376, špindlový krok, průměr 34 mm, šířka 14 mm, celková váha 25 g

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč

134

Zlaté skeletové kapesní hodinky 

1. polovina 19. století, kapesní špindlové hodinky, skeletový stroj, zlaté pouzdro, ryzost 

720/1000, zdobené stříbrem, bílý emailový číselník, stroj v chodu, špindlový krok, průměr 

42 mm, šířka 21 mm, celková váha 51 g

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 80 000 Kč
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Kapesní hodinky s automatem, erotickou scénou a čtvrťovým bitím

Švýcarsko, kolem roku 1820, raritní empírové skeletové hodinky s automatem, 4/4 bitím 

a erotickou scénou, zlaté 18 K pouzdro, vnitřní plášť – zlacený obecný kov, stroj v chodu, 

špindlový krok, skeletový automat - zvoníci, rozklápěcí oponka s erotickým motivem, 

smaltový číselník, zlacené ručičky, průměr 55 mm, šířka 20 mm, celková váha 120 g

Vyvolávací cena:  380 000 Kč

Odhadní cena: 550 000 – 650 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky s automatem a bitím

1. polovina 19. století, pánské kapesní hodinky s automatem a 4/4 

bitím, zlaté 18 K pouzdro, číslo 7534322, vnitřní plášť – zlacený 

obecný kov, stroj v chodu, špindlový krok, automat - zvoníci, 

emailový číselník, průměr 54 mm, šířka 20 mm, celková váha 121 g

Vyvolávací cena:  170 000 Kč

Odhadní cena: 260 000 – 300 000 Kč

138

Zlaté bicí kapesní hodinky Breguet

Francie, Paříž, Breguet, 1. polovina 19. století, pánské bicí kapesní 

hodinky, zlaté 18 K pouzdro, vnitřní plášť – zlacený obecný kov, 

signováno Breguet & Fils, číselník zdobený bílým a modrým 

emailem, stroj v chodu, špindlový krok, 4/4 bití, průměr 54 mm, 

šířka 19 mm, celková váha 111 g

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč
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Zlaté bicí kapesní hodinky Breguet á Paris

Francie, Paříž, Breguet, 1. polovina 19. století, pánské bicí kapesní 

hodinky, zlaté 18 K pouzdro, vnitřní plášť – zlacený obecný kov, 

signováno Breguet á Paris, stroj v chodu, signovaný Breguet á 

Paris, špindlový krok, 4/4 bití na zvoneček, průměr 47 mm, šířka 

21 mm, celková váha 87 g

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 120 000 Kč

140

Hrací a bicí zlaté kapesní hodinky

1. polovina 19. století, pánské kapesní špindlové hodinky s hracím 

strojem a 4/4 bitím, masivní zlaté 18 K pouzdro, číslo 987, vnitřní 

plášť - zlacený obecný kov, bílý emailový číselník, stroj v chodu, 

průměr 60 mm, šířka 27 mm, váha 163 g

Vyvolávací cena:  170 000 Kč

Odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky Garein Peut Venier

Francie, 1. polovina 19. století, pánské kapesní špindlové hodinky s datumářem, zlaté 18 

K pouzdro, číslo 925, stroj v chodu, signovaný Cachard, SU – DECH - LE ROY  A  PARIS, 

malovaný emailový číselník, figurální motiv, signováno Garein Peut Venier Tout á heures, stroj 

v chodu, špindlový krok, průměr 53 mm, šířka 21 mm, celková váha 88 g

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 60 000 Kč

143

Kapesní hodinky zdobené perličkami

1. polovina 19. století, dámské kapesní hodinky, zlaté pouzdro, zdobené perličkami, zlatý 

číselník, stroj v chodu, špindlový krok, průměr 35 mm, šířka 19 mm, celková váha 31 g

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

142

Kapesní hodinky zdobené figurálním emailem

1. polovina 19. století, dámské kapesní hodinky, zlaté pouzdro, zdobené perličkami a emailem 

s malovaným figurálním motivem, bílý emailový číselník, stroj v chodu, špindlový krok, průměr 

35 mm, šířka 19 mm, celková váha 31 g

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč
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Klíčové kapesní hodinky zdobené figurálním emailem

2. polovina 19. století, dámské kapesní hodinky se zlatým závěsem, zlaté 18 K pouzdro, 

signované Aiguilles No. 2611, Echappement a Cylindre, stroj v chodu, cylindrový krok, průměr 

30 mm, šířka 8 mm, zlatý 14 K závěs, celková váha 24 g

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč

146

Zlaté kapesní hodinky Patek Philippe

Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, pánské dvouplášťové kapesní hodinky, zlaté 18 K pouzdro, 

bílý emailový číselník, signovaný Patek Philippe & Cie Geneve, No 153369, 261721, můstkově 

dělený stroj, signovaný Patek Philippe & Cie Geneve, No 153369, průměr 51 mm, šíře 13 mm, 

celková váha 103 g

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 140 000 Kč

145

Zlaté kapesní hodinky Brevet

Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, pánské kapesní hodinky, zlaté 18 K pouzdro, bílý emailový 

číselník, malovaný, signovaný Brevet N3479, stroj v chodu, signovaný Brevet, N111014, N3479, 

průměr 43 mm, šířka 19 mm, celková váha 75 g

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 50 000 Kč
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Chronograf s minutovým bitím, lunárem a datumářem

Počátek 20. století, masivní tříplášťové kapesní hodinky s chronografem, lunárem, datumářem 

a minutovým bitím, zlaté 18 K pouzdro, stroj krytý prachovým sklem, číslo pláště 106885, bílý 

emailový číselník, stroj v chodu, průměr 56 mm, šířka 17 mm, váha 128 g

Vyvolávací cena:  150 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 220 000 Kč

148

Zlatý chronograf s datumářem, lunárem a bitím

Počátek 20. století, masivní tříplášťové kapesní hodinky s chronografem, lunárem, datumářem 

a 4/4 bitím, zlaté 14 K pouzdro s monogramem PT, stroj krytý prachovým sklem, číslo pláště 

8267, bílý emailový číselník, stroj v chodu, etue značená Carl Müller Uhrmacher Stuttgart, 

průměr 58 mm, šíře 19 mm, celková váha 151 g

Vyvolávací cena:  150 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 220 000 Kč
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Zlaté oboustranné kapesní hodinky s kalendářem

Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, dvouplášťové pánské kapesní hodinky s kalendářem, 

zlaté pouzdro 14 K, číslo pláště 155929, dva emailové číselníky, na přední straně číselník 

s římskými číslicemi, na zadní straně číselník s kalendářem, zobrazují den v měsíci a den 

v týdnu, popsáno ve francouzštině, stroj v chodu, niklovaný, můstkově dělený, průměr 

52 mm, šířka 15 mm, celková váha 101 g

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

150

Zlaté digitální kapesní hodinky - Patent A. Kaiser

Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, tříplášťové masivní pánské kapesní hodinky, zlaté 14 

K pouzdro, číslo 7112, zlacený a stříbřený číselník, značený Patent A. Kaiser, stroj v chodu, 

průměr 53 mm, šířka 18 mm, celková váha 114 g, dobová etue

Vyvolávací cena:  44 000 Kč

Odhadní cena: 65 000 – 75 000 Kč

151

Kapesní hodinky A. Lange & Söhne 

Německo, Glashütte, 1. polovina 20. století, tříplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 

14 K pouzdro, číslo pláště 77965, stroj v chodu, signovaný Deutsche Uhrenfabrikation 

Glashütte, číslo stroje 77965, mikroregulace, bílý emailový číselník, signovaný Deutsche 

Uhrenfabrikation Glashütte I/SA. A. Lange & Söhne, průměr 52 mm, šířka 11 mm, celková váha 

97 g

Vyvolávací cena:  75 000 Kč

Odhadní cena: 110 000 – 120 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky International Watch Co. Schaffhausen

Švýcarsko, 1. třetina 20. století, tříplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, vnitřní 

plášť metal, signováno International Watch Co. Schaffhausen, číslo 823825, bílý emailový 

číselník, signovaný, stroj v chodu, značený IWC, číslo 795887, H5, mikroregulace, centrální 

šroubovaný šaton, průměr 50 mm, šířka 10 mm, celková váha 80 g

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

153

Zlaté kapesní hodinky Brevet - Chronometr

Švýcarsko, Brevet, přelom 19. a 20. století, masivní pánské kapesní hodinky 

s chronometrovým krokem, zlaté 14 K pouzdro, signované Brevet 25896, Palada No. 

29048, Chronometre A Renversement, číslo pláště 29018, bílý emailový číselník, signovaný 

Chronométre, stroj v chodu, signovaný Chronometre A Renversement, číslo 25896, 

mikroregulace, centrální šroubovaný šaton, průměr 54 mm, šířka 15 mm, celková váha 117 g

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 110 000 Kč

154

Zlaté kapesní hodinky s chronografem a bitím

Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, tříplášťové masivní bicí kapesní hodinky, zlaté 14 

K pouzdro, značené Chronographe, Répétition No. 5213, Systém Brevete, Spiral Breguet, 

Ance Ligne droite 32 Rubis, Balancier Compensateur, bílý emailový číselník, stroj v chodu, 

krytý prachovým sklem, 4/4 bití, chronograf, průměr 51 mm, šířka 17 mm, celková váha 106 g, 

dobová etue

Vyvolávací cena:  65 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 100 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky International Watch Co. Schaffhausen

Švýcarsko, 1. třetina 20. století, dvouplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, 

signované International Watch Co. Schaffhausen, číslo 550360, bílý emailový číselník, 

signovaný, stroj v chodu, značený IWC, číslo 518916, +31457, mikroregulace, šroubované 

šatony, průměr 51 mm, šířka 12 mm, celková váha 80 g, etue značena International Watch Co. 

Schaffhausen

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

156

Zlaté kapesní hodinky International Watch Co. Schaffhausen

Švýcarsko, 1. třetina 20. století, dvouplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, 

signované International Watch Co. Schaffhausen, číslo 516859, bílý emailový číselník, 

signovaný, stroj v chodu, značený IWC, číslo 490657, +31457, mikroregulace, šroubované 

šatony, průměr 51 mm, šířka 12 mm, celková váha 82 g, etue značená Carl Morawetz, K. u. K. 

Hof-Uhrmacher Wien

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

157

Zlaté kapesní hodinky International Watch Co. Schaffhausen

Švýcarsko, 1. třetina 20. století, dvouplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, 

vnitřní plášť metal, signováno International Watch Co. Schaffhausen, Grand Prix Milano 1906, 

číslo 422596, bílý emailový číselník, signovaný, stroj v chodu, značený IWC, číslo 402296, 

mikrogegulace, šroubované šatony, průměr 50 mm, šířka 14 mm, celková váha 84 g

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky Omega

Švýcarsko, počátek 20. století, tříplášťové kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, signované 

Omega, Grand Prix Paris 1900, číslo 44553798, bílý emailový číselník, signovaný Omega, 

stroj v chodu, mikroregulace, šroubované šatony, průměr 51 mm, šířka 12 mm, celková váha 

90 g

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč

159

Zlaté kapesní hodinky Audemars Fréres Geneva

Švýcarsko, Ženeva, 1. třetina 20. století, tříplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 

K pouzdro, signované Audemars Fréres, číslo 200552, bílý emailový číselník, signovaný 

Audemars Fréres Geneva, Depose No. 9152, stroj v chodu, mikroregulace, šroubované 

šatony, průměr 53 mm, šířka 12 mm, celková váha 107 g, etue značená Audemars Fréres 

Geneva, Manufacture D´Horloge

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 80 000 Kč

160

Zlaté kapesní hodinky Vacheron & Constantin Geneve

Švýcarsko, Ženeva, přelom 19. a 20. století, tříplášťové masivní pánské kapesní hodinky, zlaté 

18 K pouzdro, signované Vacheron & Constantin Geneve, vyrobeno pro Karla Engstranda, 

monogram EK, číslo pláště 233072, bílý emailový číselník, signovaný, stroj v chodu, můstkově 

dělený, signovaný Vacheron & Constantin Geneve, číslo 371091, průměr 51 mm, šířka 11 mm, 

celková váha 101 g, originální značená etue

Vyvolávací cena:  85 000 Kč

Odhadní cena: 140 000 – 150 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky Zenith

Švýcarsko, počátek 20. století, tříplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, 

signované Zenith, Grand Prix Paris 1900, číslo 125975, bílý emailový číselník, signovaný 

Zenith, stroj v chodu, signovaný Zenith, číslo 1756444, mikroregulace, průměr 53 mm, šířka 

12 mm, celková váha 97 g, dobová etue

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

162

Zlaté kapesní hodinky Doxa

Švýcarsko, 1. třetina 20. století, tříplášťové pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, 

signované Doxa, Hors Concours, Liége – 1905, číslo 1408111, bílý emailový číselník, signovaný 

Doxa, stroj v chodu, signovaný Doxa, průměr 53 mm, šířka 10 mm, celková váha 81 g, dobová 

etue

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

163

Zlaté kapesní hodinky International Watch Co. Schaffhausen

Švýcarsko, přelom 19. a 20. století, tříplášťové masivní panské kapesní hodinky, zlaté 14 

K pouzdro, signované International Watch Co. Schaffhausen, číslo 424390, bílý emailový 

číselník, signovaný, stroj v chodu, značený IWC, číslo 398910, mikroregulace, šroubované 

šatony, průměr 53 mm, šířka 13 mm, celková váha 105 g, dobová etue, značená Bohuslav 

Záruba Holešov

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 80 000 Kč
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164

Zlaté kapesní hodinky Intact

Švýcarsko, Intact (Georges Favre-Jackot/Zenith), počátek 20. století, tříplášťové masivní 

pánské kapesní hodinky, zlaté 14 K pouzdro, signované Intact Präcision, Grand Prix Paris 

1900, číslo 055074, bílý emailový číselník, signovaný Intact, stroj v chodu, mikroregulace, 

šroubované šatony, průměr 50 mm, šířka 13 mm, celková váha 100 g, dobová etue, značená 

J. Rechner

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

165

Kapesní hodinky Audemars Fréres 

Švýcarsko, Ženeva, přelom 19. a 20. století, tříplášťové panské kapesní hodinky vyrobené pro 

ruský trh, zlaté 14 K pouzdro, číslo pláště 151336, stroj v chodu, signovaný Audemars Fréres 

Brassus & Geneve, číslo stroje 9152, mikroregulace, tři šroubované šatony, bílý emailový 

číselník, signovaný Audemars Fréres Brassus & Geneve, průměr 54 mm, šířka 12 mm, celková 

váha 104 g, etue značená Audemars Fréres Brassus & Geneve, Brevet D´Horloger De La 

Cour De Sa Majesté L´Empereur De Russie

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč

166

Kapesní hodinky Uhrenfabrik Glashütte

Německo, Glashütte, 1. polovina 20. století, dvouplášťové panské kapesní hodinky, stříbrné 

pouzdro, ryzost 800/1000, číslo pláště 301757, stroj v chodu, signovaný A. Lange & Söhne 

Glashütte, číslo stroje 301646, mikroregulace, centrální šroubovaný šaton, bílý emailový 

číselník, signovaný Uhrenfabrik Akt. Ges. Glashütte. SA., průměr 51 mm, šířka 19 mm, celková 

váha 104 g

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč
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Zlaté kapesní hodinky Cartier zdobené diamanty

Francie, Cartier, 3. třetina. 20. století, zlaté 18 K pouzdro osázené 

diamanty bagetového brusu, celkem cca 2 ct, na zadní straně 

pouzdra text „A toi le fils du Paysan +++ La Bourgeoise“, číselník 

i stroj značený Cartier, můstkově dělený stoj, stroj v chodu, průměr 

48,5 mm, šířka 6,5 mm, celková váha 63 g

Vyvolávací cena:  200 000 Kč

Odhadní cena: 300 000 – 350 000 Kč
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Zlatý článkový náramek s ametysty 6,25 ct a brilianty 3,20 ct

Článkový náramek o celkové hmotnosti 36,39 g, délky 18,5 cm, vyrobený ze zlaté slitiny 

ryzosti 750/1000. Náramek je tvořen pěti čtvercovými a pěti obdélníkovými články. Čtvercové 

jsou osazeny čtyřmi přírodními ametysty (RI = 1,54) tvaru markýza, smíšeného brusu a sedmi 

přírodními diamanty kruhového briliantového brusu. Obdélníkové jsou osazeny jedním 

přírodním ametystem tvaru markýza smíšeného brusu a osmnácti přírodními diamanty 

jednoduchého diamantového brusu 8/8. Přírodní ametysty (25 ks) mají celkovou vypočtenou 

hmotnost 6,25 ct, průhledné čistoty VVS a brusu G. Diamanty (125 ks) mají celkovou 

vypočtenou hmotnost 3,20 ct, barvu bílou H, čistotu Si až P1 a brus dobrý G.

Vyvolávací cena:  65 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč

170

Zlatý přívěšek s diamanty 5,1 ct

Přívěšek o celkové hmotnosti 10,27 g 

zhotovený ze zlaté slitiny ryzosti 750/1000 

osazený přírodními diamanty. Sto sedm 

diamantů má stupňový brus tvaru trapéza, 

celkovou vypočtenou hmotnost 4,10 ct, 

barvu jemně tónovanou bílou I, čistotu VS 

až Si 1 a brus dobrý G. Patnáct diamantů 

má kruhový briliantový brus o celkové 

vypočtené hmotnosti 1,0 ct, barvu jemnou 

bílou G, čistotu Si1 – VS a brus dobrý G. 

Přívěšek celkem je osazen 5,1 ct diamantů, 

což odpovídá ražbě na závěsu 5,05. 

Zlatý řetízek o hmotnosti 16,49 g, ryzost 

750/1000.

Vyvolávací cena:  160 000 Kč

Odhadní cena: 240 000 – 280 000 Kč

169

Zlatý koliér s routami a rubíny

2. třetina 20. století, koliér v art decovém 

stylu, osazeno diamantovými routami 

a syntetickými rubíny, ryzost 750/1000, 

celková váha 24,61 g

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 55 000 Kč

171

Zlatý přívěšek s diamanty 5,4 ct  a rubíny 

7,0 ct

Přívěšek o celkové hmotnosti 33,53 g 

zhotovený ze zlaté slitiny ryzosti 750/1000 

osazený přírodními diamanty kruhového 

briliantového brusu a přírodními rubíny 

kabošonového brusu. Sto sedmdesát pět 

briliantů o velikosti 0,01 až 0,05 ct má 

celkovou vypočtenou hmotnost 5,40 ct, 

barvu bílou H, čistotu Si1 až VS a brus dobrý 

G. Čtrnáct rubínů má vypočtenou hmotnost 

mezi 0,25 až 1,0 ct, a tedy celkovou 

hmotnost 7,0 ct, průsvitné až neprůhledné, 

komerční kvality. Zlatý řetízek o hmotnosti 

14,86g, ryzost 750/1000, přiložen znalecký 

posudek

Vyvolávací cena:  180 000 Kč

Odhadní cena: 250 000 – 350 000 Kč
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172

Zlatý prsten s brilianty 5,25 ct

Prsten o celkové hmotnosti 9,64 g vyrobený ze zlaté slitiny 

ryzosti 750/1000. Centrální kámen je přírodní diamant kruhového 

briliantového brusu, rozměry 9,35 × 4,88 mm, vypočtená hmotnost 

2,75 ct, čistota Si, brus dobrý G, barva

Champagn (N), fluorescence VSL. Kolem je osazeno 26 přírodních 

diamantů kruhového briliantového brusu o celkové vypočtené 

hmotnosti 2,50 ct, barvy jemné bílé G, čistoty Si a brusu G, celková 

vypočtená váha briliantů 5,25 ct, přiložen znalecký posudek

Vyvolávací cena:  210 000 Kč

Odhadní cena: 320 000 – 360 000 Kč

174

Zlatá brož s diamanty 8,25 ct

Brož o celkové hmotnosti 30,58 g, kterou lze rozložit na dvě části, 

vrchní část osázená přírodními diamanty (platina ryzosti 850/1000) 

s jehlami (zlato ryzosti 585/1000) o hmotnosti 15,88 g. Spodní 

oddělitelná část je zhotovena ze žlutozlaté slitiny ryzosti 700/1000 

o hmotnosti 14,70 g. Brož je osazena devatenácti přírodními 

diamanty tvaru markýza (briliantový brus) o velikosti 0,08 až 0,30 

ct o celkové vypočtené hmotnosti 3,35 ct, barvy jemné bílé G až 

bílé H, čistoty Si a brusu G. Třicet osm přírodních diamantů má 

brus briliantový o velikostech 0,04 až 0,24 ct o celkové vypočtené 

hmotnosti 4,90 ct, barvy jemné bílé, čistoty Si1 a brusu G, celkově 

diamanty o vypočtené hmotnosti 8,25 ct, príložen znalecký 

posudek

Vyvolávací cena:  260 000 Kč

Odhadní cena: 360 000 – 420 000 Kč

173

Zlatý prsten s přírodním tanzanitem 17,95 ct a brilianty

Prsten o celkové hmotnosti 16,67 g je vyroben ze zlaté slitiny 

o ryzosti 750/1000. Prsten je osazen přírodním Tanzanitem 

(přírodní zoisit) oválného briliantového (fasetovaného) brusu 

o rozměrech 15,7 × 14,35 × 10,45 mm, tedy o vypočtené hmotnosti 

17,95 ct. Kámen světle namodralé fialové barvy, transparentní, 

čistoty VVS, komerční kvality "fine". Kolem něho je osazeno 20 

ks přírodních diamantů kruhového briliantového brusu o celkové 

vypočtené hmotnosti 1,00 ct, barvy bílé (G-H-I), SI2-I1, kulatého 

briliantového brusu.

Certifikát: Ing. Jaroslav Jiránek, G. G., Česká gemologická 

laboratoř

Vyvolávací cena:  500 000 Kč

Odhadní cena: 750 000 – 850 000 Kč
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175

Zlatý přívěsek zdobený emailem, diamanty, malovanou miniaturou a barokní perlou

Zlatý přívěsek s řetízkem, 19. století, zdobeno emailem, diamantovými routy a barokní perlou, 

ručně malovaná miniatura s portrétem mladé dívky, ryzost 750/1000, celková váha 43,20g

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč
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176

Hnízdové stolky - 4 kusy

Sada čtyř stolků, 1. polovina 20. století, mořený buk, restaurováno, 

celkové rozměry 68 × 60 × 40 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 22 000 Kč

177

Secesní psací stůl

Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, stůl se dvěma zásuvkami a s nadstavbou, zdobeno 

dvěma secesními reliéfy z bronzu, mahagonová dýha, fasetová skla, mosaz, celkové rozměry 

107 × 94 × 56 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč
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178

Sada černých biedermeierových židlí

Čechy, 20. léta 19. století, sada čtyř biedermeierových židlí, černá 

šelaková politura, nově čalouněno, restaurováno, rozměry židle 

93,5 × 47 × 42 cm

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 150 000 – 180 000 Kč

179

Pár biedermeierových židlí

Čechy, 1. polovina 19. století, dva kusy biedermeierských židlí, 

ořechová dýha, intarzováno linkou, šelaková politura, nově 

čalouněno, restaurováno, rozměry židle 77,5 × 43 × 43 cm

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč
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180

Barokní tabernákl

trojdílný barokní sekretář – komoda, psací nástavba a zásuvková nástavba, 2. polovina 

18. století, dýha – ořech, kořenice, javor, intarzie s květinovým, rozvilinovým a geometrickým 

dekorem, mosazné zlacené kování, původní zámky, jeden pozdnější, 3 × klíč, celkové 

rozměry 188 × 144 × 72 cm, restaurováno

Vyvolávací cena:  280 000 Kč

Odhadní cena: 400 000 – 500 000 Kč
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181

Barokní sekretář

dvoudílný sekretář – komoda a zásuvková nástavba, 2. polovina 18. století, dýha – ořech, 

kořenice, třešeň a javor, jedna tajná schránka, korpus z měkkého dřeva, intarzie s motivem 

ptáčků a květinovým dekorem, původní zámky i kovaní, 2 × klíč, celkové rozměry 

188 × 144 × 72 cm, restaurováno

V tajné schránce se dochovaly dobové dokumenty původních majitelů: vrchnostenský doklad 

z roku 1787, doklad o složení daně z roku 1807 a 1810.

Provenience: privátní sbírka, pravděpodobně z majetku hraběte Ludvíka z Cavrianu

Vyvolávací cena:  240 000 Kč

Odhadní cena: 350 000 – 450 000 Kč
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182

Bureau Plat - luxusní psací stůl 

Francie, 2. polovina 18. století, celkové rozměry: 81 × 168 × 82 cm

Reprezentativní psací stůl je koncipován jako pohledově 

oboustranný s jednou centrální zásuvkou a čtyřmi menšími 

postranními zásuvkami. Dubový korpus částečně dýhovaný, 

bohatě intarzovaný různými dřevy a zdobený v ohni zlacenými 

bronzovými aplikami. Boční strany horní desky intarzovány kostí 

s motivem dvou hadů obtočených kolem stromu, střední část 

potažena původní tlačenou kůží. Čtyři esovitě prohnuté nohy 

zakončené jemně cizelovanými bronzovými aplikami ve tvaru lvích 

tlap. Velmi dobrý původní stav, originální zámky i kování.

Vyvolávací cena:  1 000 000 Kč

Odhadní cena: 2 000 000 – 3 000 000 Kč
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183

Rakousko-Uherská darovací leptaná šavle vzor 1861

Počátek 20. století, šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861 s leptanou čepelí, čepel 

jednosečná, mírně zakřivená, s oboustranným širokým výbrusem a středovým hrotem, 

na vnitřní straně pod záštitou čepel značena WEYERSBERG KIRSCHBAUM & Co. SOLINGEN, 

ze dvou třetin je čepel zdobena leptaným rostlinným ornamentem, uprostřed leptu nápis 

VěNUJE MILÉMU SETNIKU KU 30ti LETÉMU JUBILEU 3. SETNINA, na druhé straně uprostřed 

leptu datace 18 17./12. 77 – 19 17./12. 07, rukojeť dřevěná, potažená kůží a zpevněná splétaným 

drátkem, souprava železná niklovaná, prořezávaný koš zdobený rakouskou orlicí, monogram 

CH, čepel 82 cm, pochva 85 cm, celková délka 100 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

184

Rakousko-Uherská patrontaška

Přelom 19. a 20. století, Rakousko-Uherská dělostřelecká kartuše, 

stříbrný a zlacený obecný kov, mosaz, kůže, celkové rozměry 

9,5 × 14,5 × 4 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 15 000 Kč
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185

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Poboční chladná zbraň odpovídající typově jedenapůlručnímu 

meči německého typu s oboustranně broušenou čepelí 

a s rozvinutým úponkovým košem. Mírně se ke špičce zužující 

čepel kosodélníkového průřezu max. šířky 4,2 cm, délky 101,5 cm 

vč. rikasa délky 4,6 cm a šířky 2,95 cm, takže ostří čepele má 

délku 97,4 cm. Pod rikasem má čepel v délce 19,5 cm výrazné širší 

žebro s nápisem ze žlutého kovu *VIVE*LE*ROY* . Dřevěná rukojeť 

s opletem ze železného drátku pod hruškovitou kanelovanou 

hlavicí o průměru 4,2 cm a délky 4,6 cm. Z kované příčné záštity 

s reliéfním ornamentálním zdobením na vnější straně (na vnitřní 

straně zdobenou linkami) a se symetricky dolů zahnutými konci 

vybíhají uprostřed dva symetrické oblouky ve tvaru C směrem 

k čepeli kolem rikasa a na vnější straně rukojeti vybíhá boční 

záštitná miska perforovaná 23 otvory zdobenými čtyřmi drobnými 

seky na jejich obvodu a jedním otvorem bez této ozdoby, která je 

navíc chráněna dalším opět reliéfně zdobeným kovaným bočním 

obloukem odlehčeným dvěma podélnými trojúhelníkovými otvory. 

Navíc uprostřed příčné záštity vybíhá na vnitřní straně v ose 

čepele jednoduchý kovaný obloukový úponek, který chrání palec 

ruky a navazuje na oblouček spojující symetrické oblouky kolem 

rikasa vycházející z příčné záštity. Rukojeť se záštitou tohoto 

meče odpovídá mečům, které byly vyráběny v letech 1580 - 

1600 u příležitosti svatebních oslav (viz sbírky na zámku Ambras 

u Innsbrucku).

Posudek: Ing. Roman Gronský

Čepel typově odpovídá palašovým čepelím vyráběným 

v německém Solingenu pro Francii v 17. století. Lovecký meč 

s touto čepelí zařazený do 17. století je vystaven v expozici 

Loveckého muzea v Paříži.

Vyvolávací cena:  85 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč
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Sponton zdobený leptem, 17. století

Luxusní sponton na dřevěné rukojeti, 17. století, oboustranně zdobeno leptaným figurálním a rostlinným 

motivem, značeno, dřevěná rukojeť pozdnější datace, délka kovové část 62,5 cm, celkové rozměry 

197,5 × 15 × 4 cm

Provenience: z majetku Lobkowiczů

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč
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187

Sponton zdobený leptem, 17. století

Luxusní sponton na dřevěné rukojeti, 17. století, oboustranně zdobeno leptaným rostlinným motivem 

a šlechtickým erbem, značeno, dřevěná rukojeť pozdnější datace, délka kovové část 62,5 cm, 

celkové rozměry 204.5 × 22,5 × 4 cm

Provenience: sbírka Lobkowiczů

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč
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188

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Pár luxusních křesadlových pistolí LA MARRE A VIENNE

Datace: vyrobeno kolem roku 1680

Pár jednohlavňových celopažbených pistolí zdobených stříbrem a zlatem, délka 530 mm, 

změřená ráže 13 mm, signováno LA MARRE A VIENNE, na krčku pažby stříbrem vyložený erb 

Ernsta Augusta.

Puškař: Jacob la Mort de Lamarre (La Marre, L´amare) zmiňován v letech 1657 – 1700 (Paříž, 

Vídeň, Praha)

Dvorní puškař císaře Leopolda I., který pracoval v letech 1680 až 1700 pro císařský dvůr 

ve Vídni i v Praze.

Všechny zbraně vyrobené puškařem La Marre se vyznačují špičkovou kvalitou za použití 

vybraného dřeva i dalších materiálů a bohatým dekorem.

Zbraně tohoto puškaře byly vyráběny pro nejvyšší šlechtické vrstvy a na aukcích historických 

zbraní se objevují jen velmi zřídka.

Existuje malé množství zbraní (vždy s křesadlovým zámkem francouzského typu) 

signovaných tímto puškařem, které jsou ozdobami jak císařské sbírky ve Vídni, tak i sbírky 

liechtenštejnských knížat nebo dalších významných šlechtických sbírek (nyní na zámku 

Coburg nebo v Loveckém museu v Mnichově, ….)

Tyto pistole byly vyrobeny pro Ernsta Augusta (1629 – 1698).

Arnošt August Brunšvicko-Lüneburský (německy Ernst August) pocházel z anglického 

královského rodu, z Hannoverské dynastie a byl otcem pozdějšího britského krále Jiřího I.

Ernst August byl od roku 1662 knížetem-biskupem Osnabrücku, v roce 1679 se stal 

brunšvicko-lüneburským vévodou a knížetem calenberským. Od roku 1692 až do své smrti 

byl prvním hannoverským kurfiřtem.

Vyvolávací cena:  1 000 000 Kč

Odhadní cena: 2 000 000 – 2 500 000 Kč
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189

Raritní kočárová křesadlová pistole

Rakousko-Sasko, Suhl, 1. polovina 18. století (kolem roku 1730), velmi kvalitně provedená 

a ojedinělá mohutná celopažbená jednohlavňová civilní pistole, předovka celkové délky 

565 mm, křesadlový zámek francouzského typu, zámková deska, protizámková deska 

i lučík zdobený rytými rozvilinami, hlaveň osmihranného průřezu, která přechází přes dvojitý 

prstenec do kruhového průřezu, těžká hlaveň délky

363 mm se změřeným hladkým vývrtem průměru 29 mm, zespodu je hlaveň značena čtyřmi 

raženými kontrolními a mistrovskými značkami: slepice – SVL – kříž na návrší – slepice pod 

iniciálami V.R., pažba z ořechového dřeva, zdobně řezbovaná, na lučíku u jeho paty rytý nápis 

HIPRAR 179

Znalecký posudek: Ing. Roman Gronský

Vyvolávací cena:  160 000 Kč

Odhadní cena: 250 000 – 300 000 Kč
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190

Křesadlová pistole ve stříbře

Pistole se španělským křesadlovým zámkem, Balkán, 19. století, rukojeť a předpažbí 

ze stříbrného plechu, ryzost 400/1000, po celé ploše zdobeném plastickými ornamenty 

a technikou nielo, hlaveň válcová, změřené délky 31,7 cm, celková délka 50 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč
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191

Radschlossbüchse - kulovnice s kolečkovým zámkem

Německo, Drážďany, okolo roku 1610, mistr F. F./Sasko, křesadlový zámek, pažba 

z ořechového dřeva, zdobeno kostí, délka hlavně 72,5 cm, změřená ráže 12 mm, celková 

délka 97,5 cm

Vyvolávací cena:  130 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 240 000 Kč
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192

Jednuška s křesadlovým zámkem

2. polovina 18. století, celopažbená zbraň s francouzským 

křesadlovým zámkem, zámková deska signovaná P.R.B, pažba 

z ořechového dřeva zdobena řezbou, značeno G.C., kování 

mosazné, zdobené rytinou, dřevěný nabiják, změřená ráže

15 mm, celková délka 107,5 cm

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

193

Perkusní brokovnice

2. třetina 19. století, dvouhlavňová perkusní brokovnice - zadovka, 

svazek hlavní z damascénské oceli, změřená ráže 17 mm, perkusní 

zámek zdobený rytinou, lovecké scény, lehce řezbovaná pažba 

z vybraného ořechového dřeva, celková délka 113 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč

194

Perkusní puška E. F. Büchel in Mehlis

Okolo roku 1860, perkusní zámek zdobený rytinou, hlaveň 

signovaná na horní plošce E. F. Büchel in Mehlis, změřená ráže 

15 mm, pažba z vybraného ořechového dřeva, celková délka 

118,5 cm

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč
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195 

Vojenská záslužná medaile Signum Laudis

Rakousko- Uhersko, konec 19. až počátek 20. století, stříbrná 

medaile Františka Josefa I. na původní vojenské stuze s meči, 

puncováno, značeno JZ (J. Zimbler), originální etue značená 

Zimbler Wien, Silberne Militär Verdienst medaille, celkové rozměry 

etue 11 × 6,5 × 2 cm

Vyvolávací cena:  3 000 Kč

Odhadní cena: 6 000 – 8 000 Kč

196

Řád německých rytířů

Rakousko-Uhersko, František Josef I., konec 19. až počátek 

20. století, kříž Mariánů, II. Třída, stříbro, smalty, puncováno, 

značeno F. B., A (Vídeň), originální stuha, originální etue Rothe & 

Neffe Wien, celkové rozměry etue 11 × 6 × 2 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 14 000 Kč

197

Řád Františka Josefa

Rakousko–Uhersko, konec 19. až počátek 20. století, rytířský 

kříž, zlacený bronz, smalty, značeno V. Mayer & Söhne in Wien, 

originální značená etue, nápis F. J. O., celkové rozměry etue 

11 × 6 × 2 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč
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198

Rakousko-Uherský zlatý řetízek s 5 miniaturami

Rakousko-Uhersko, konec 19. až počátek 20. století, 4 × zlatá miniatura, 1 × obecný kov, zlatý 

řetízek, puncováno, několikrát značeno GR, AK, originální etue značená Gebr. Resch K. K. 

Wien, celkové rozměry etue 6 × 15,5 × 1,8 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 16 000 – 20 000 Kč

200

Řád Čestné legie ve stříbře

Francie, Paříž, konec 19. století až počátek 20. století, stříbro, 

zlaceno, puncováno, smalty, nápis Republique Francaise 1870, 

Honneur et Patrie, etue značená Légion D´Honneur Chevalier, 

celkové rozměry etue 11,5 × 6,3 × 2,7 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 16 000 Kč

199

Řád Nichan Iftikhar ve stříbře

Tunisko, konec 19. století až počátek 20. století, náprsní hvězda 

– velkokříž, stříbro, puncováno a značeno, smalt, originální etue, 

celkové rozměry etue 12,5 × 12,5 × 4,3 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 16 000 – 20 000 Kč
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201

Figurálně a reliéfně zdobená šperkovnice

2. polovina 19. století, pozlacený a postříbřený 

obecný kov, uvnitř vyložená červeným sametem, 

původní zámek i klíček, celkové rozměry 

14 × 13,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  16 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

202

Renesanční párové svícny, 17. století

Střední Evropa, 17. století, pozdně renesanční párové svícny, zlacený bronz, v minulosti 

restaurováno, celkové rozměry 25 × 13 × 13 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč
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203

Raritní řezbovaná šperkovnice zdobená figurální slonovinou

Střední Evropa, 18. až 19. století, raritní šperkovnice signovaná H. Jacob, řezbovaná schránka 

z bukového dřeva, zdobeno figurálními slonovinovými plastikami, celkem 31 kusů plastik, 

uvnitř šperkovnice - dřevěná vyjmutelná vložka dělená na čtyři oddíly, zámek, klíč, celkové 

rozměry 27 × 46 × 31 cm

Vyvolávací cena:  250 000 Kč

Odhadní cena: 450 000 – 550 000 Kč
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204

Raritní velké miskové váhy

Itálie, 18. až 19. století, luxusně provedené miskové váhy, plasticky zdobené - hlavy býků, 

zlacená mosaz, kované železo, značeno PORTATA * DIECI *CHILOG, ROM * 560 *GR, celkové 

rozměry 112 × 138 × 55 cm

Vyvolávací cena:  95 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 280 000 Kč
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205

Velký barokní zámek

Střední Evropa, 18. století, raritní dveřní zámek, kované železo, zdobené rytinou, mosazný 

kryt, prořezávaný a zdobený rytinou, celkové rozměry 32 × 59 × 8 cm

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 220 000 – 280 000 Kč

206

Koberec s motivem Rajské zahrady

Persie, pravděpodobně Irán, 1. třetina 20. století, ručně tkaný 

koberec, květinový a zvířecí dekor, celkové rozměry 230 × 143 cm

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč

207

Fotoaparát Leica

30. léta 20. století, Leica komora, model III., značeno Leica D.R.P. 

Ernst Leitz Wetzlar, No. 194394, objektiv značený Leitz Emlar 1:35 F 

= 50 mm, kožené pouzdro značené Leica, původní papíry

Vyvolávací cena:  14 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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208

Secesní párové vázy WMF

Německo, okolo roku 1906, vyrobeno firmou 

Württembergische Metallwarenfabri, elegantní 

párové secesní vázy, plasticky zdobené velmi 

jemným a detailním květinovým a figurálním 

ženským dekorem, stříbřený cín, původní 

skleněné vložky s rozšířeným hrdlem, 

značeno WMF I/O O/X, celkové rozměry vázy 

37 × 20 × 20 cm

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 110 000 Kč

209

Figurální secesní nástolec

1. čtvrtina 20. století, stříbřená mosaz, původní broušené sklo, 

centrální sloup ve tvaru ženské postavy, kruhová podstava, 

původní stav, celkové rozměry 42,5 × 29 × 29 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 22 000 Kč
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210

Renesanční lustr, 17. století

Pravděpodobně Nizozemí, 17. století, šestiramenný 

lustr, zlacená mosaz, odnímatelná ramínka 

a zrcátka, jedno rameno mírně poškozeno, 

celkové rozměry 46 × 45 × 45 cm

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč

211

Klasicistní lustr

Střední Evropa, konec 18. století, osmiramenný 

klasicistní lustr, řezbované dřevo, původní zlacení, 

nově elektrifikováno, restaurováno, celkové 

rozměry 73 × 65 × 65 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč



134      SKLO

212

Barokní holba - St. Jean de Prage

Čechy, 1. polovina 18. století, bezbarvé sklo, kazetový dekor, 

v horní a dolní části zdobený oblými řezy, rytina s nápisem St. Jean 

de Prage, motiv: dva andělé přinášejí korunu na hlavu světce, 

celkové rozměry 16 × 16 × 12 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

213

Barokní Slezský pohár s víkem

Čechy, 2. polovina 18. století, pohár s víkem, čiré bezbarvé sklo, 

rytý erb, na plastických plochách zlaceno, spodní část poháru 

i víko broušené do hran, víko na plastických plochách zlaceno, 

celkové rozměry 21 × 9 × 9 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč
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214

Barokní rytý a broušený Slezský pohár

Čechy, 2. polovina 18. století, čiré bezbarvé sklo, bohatá rytina 

se dvěma podobiznami s vojenskými motivy a s nápisem, okraj 

poháru zdobený zlatou linkou, spodní část poháru broušena 

hranováním, patka zdobená rytím s iniciálami obou šlechticů 

na rytině, celkové rozměry 21,5 × 11 × 11 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

215

Barokní pohár

Čechy, 20. léta 18. století, barokní pohár broušený s rytinou, čiré 

bezbarvé sklo s ambrovým zbarvením, pohár ve spodní části 

broušený a hranovaný, patka zdobená jemnou linkou z rytých 

polořezů, rytina s krajinným loveckým a rybářským motivem, 

rytý text: OB IEHNER DIE IACHT UND DER DIE FISCHEREI SO 

UBER TRIFT DOCH NICHT DIE SIESE FOGELEI, celkové rozměry 

23,5 × 11 × 11 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč
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217

Lithyalinový stojánek na pera

Severní Čechy, Polevsko, Friedrich Egermann, 20. až 30. léta 

19. století, elegantní empírový stojánek na pera, broušený 

hraněním, celkové rozměry 9 × 6,5 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

216

Hyalitový flakón zdobený emailem a zlatem

Čechy, 20. až 40. léta 19. století, orientalizující tvar flakonu 

s malbou z červeného mramorovaného skla, broušený hraněním 

do osmi ploch, hraněné hrdlo s dvojím fasetováním, zdobené 

zlatem, zátka hraněná do špičky, zdobená po obvodových 

plochách zlatem, celkové rozměry 26,5 × 3,5 × 3,2 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč

218

Flakón - červený hyalit

Čechy, 20. až 40. léta 19. století, broušený hraněním do osmi ploch, 

zátka hraněná do špičky, celkové rozměry 9,5 × 6 × 6 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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Hyalitová miska zdobená zlatým dekorem

Čechy, 2. třetina 19. století, červené 

hyalitové sklo zdobené jemnou strukturou, 

hladké plochy na kupě i patce zdobené 

zlatem, celkové rozměry 11,5 × 16 × 11 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč

220

Pohár z uranového skla

Čechy, 40. léta 19. století, uranové sklo (Elenořina či Anina zeleň), 

bohatý brus celého poháru, celkové rozměry 17,5 × 15 × 15 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

221

Pohár z uranového skla

Čechy, 40. léta 19. století, uranové sklo (Elenořina či Anina zeleň), 

bohatý brus celého poháru, celkové rozměry 17,5 × 15 × 15 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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Biedermeierový flakón 

Čechy, 20. až 40. léta 19. století, broušený hraněním do osmi ploch, 

zátka hraněná do špičky, celkové rozměry 9,5 × 6 × 6 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

223

Biedermeierová karafa 

Čechy, 30. až 40. léta 19. století, čiré bezbarvé sklo s červenou 

lazurou, broušeno do hran, zátka hranovaná, plochy ve středu 

karafy vyplněny malbou s motivy lázeňských měst s alegoriemi 

na lázeňský pobyt, malba zlatem a stříbrem, celkové rozměry 

24,5 × 11,5 × 11,5 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 40 000 Kč
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Bidermeierová rubínová číška

Čechy, 2. třetina 19. století, rubínové sklo, hranový brus, malba 

zlatem, rostlinný dekor, okraj číšky zdoben zlatem, celkové 

rozměry 11,5 × 9,5 × 9,5 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 20 000 Kč

225

Číška z bílého alabastrového skla

Čechy, 50. léta 19. století, bílé alabastrové sklo, hranový brus, 

dekor přírodní motiv, malba zlatem, modrou a zelenou barvou, 

bohatě brusem tvarovaná patka i dno číšky, celkové rozměry 

13,5 × 9,5 × 9,5 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 30 000 Kč

226

Biedermeierová číška 

Čechy, 3. čtvrtina 19. století, čiré bezbarvé sklo podjímané 

rozalínovým, hranovaný brus, malba zlatem a stříbrem, 

rostlinný dekor, okraj číšky zdobený zlatem, celkové rozměry 

12,7 × 9,5 × 9,5 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 16 000 Kč
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Pohár zdobený rytinou

Čechy, 50. léta 19. století, čiré bezbarvé sklo, červená lazura, 

rytina s milostným motivem, spodní okraj i patka zdobeny brusem 

do faset, kupa poháru s broušeným dekorem, celkové rozměry 

21 × 11 × 11 cm

Vyvolávací cena:  9 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč

228

Pohár signovaný Freudl

Čechy, 2. polovina 19. století, signováno Freudl, čiré bezbarvé sklo, 

žlutá lazura, brus, fasety i patka tvarovany do obloučků, malba 

švarclotem na podkladu zlaté barvy s motivem: odpočinek po lovu, 

celkové rozměry 20 × 10 × 10 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

229

Skleněný korbel s víkem - Národní divadlo

Čechy, 3. třetina 19. století, korbel s cínovým víčkem, čirá sklovina, 

rytina s nápisem Národní divadlo v Praze, celkové rozměry 

27 × 9 × 14 cm

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 16 000 – 18 000 Kč
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Dekorativní nástolec s vázou

Čechy, 2. polovina 19. století, podstavec ze stříbřeného obecného 

kovu, s plastikou jelena, sklo zdobeno hutně tvarovaným okrajem, 

celkové rozměry 60 × 40 × 30 cm

Vyvolávací cena:  9 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč

231

Váza signovaná F. Vejth 

Čechy, 60. až 70. léta 19. století, čiré zelené sklo přejímané bílým 

opálem, malba zlatem a emailovými barvami, medailon dvou dívek 

s květinou a třemi květinovými kompozicemi, patka zdobena 

probrušováním a malbou zlatem, signováno: F. Vejth, celkové 

rozměry 38 × 15 × 15 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

232

Lithyalinový pohár s víkem

Čechy, počátek 20. století, pohár broušený hraněním, celkové 

rozměry 30 × 9 × 9 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 35 000 Kč
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Secesní žardiniéra 

počátek 20. století, žardiniéra se skleněnou vložkou, stříbřený obecný kov, opálové sklo 

přejímané modrým kobaltem, v horní části žardiniéry geometrický dekor, celkové rozměry 

11 × 24 × 8 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 14 000 Kč

234

Souprava Moser

Čechy, 1880 až 1890, souprava dvou flakonů a dózy s víkem ze zeleného skla, flakony i dóza 

zdobeny matným zlatem, plastický dekor doplněný lepenými broušenými kameny z modrého, 

červeného, zeleného a hnědého skla, na jedné z karaf nálepka Moser, rozměry flakónu 

13,5 × 7,5 × 7,5 cm, rozměry dózy 7,5 × 7,5 × 7,5 cm

Vyvolávací cena:  13 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 23 000 Kč
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Secesní váza s kovovou montáží

Čechy, přelom 19. a 20. století, pravděpodobně produkce sklárny 

Lenora, zelené matované sklo s hutním dekorem, kovová montáž, 

celkové rozměry 15 × 6,5 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč

237

Secesní váza Loetz 

Čechy, sklárna Klášterský Mlýn, přelom 19. a 20. století, zelené sklo 

s hutně tvarovaným okrajem, stříbrem malovaný rostlinný dekor, 

celkové rozměry 15 × 11 × 11 cm

Vyvolávací cena:  9 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč

236

Secesní váza s kovovou montáží

Čechy, přelom 19. a 20. století, pravděpodobně produkce sklárny 

Lenora, zelené matované sklo s hutním dekorem, kovová montáž, 

celkové rozměry 15 × 6,5 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč

238

Váza Loetz 

Čechy, 1902 až 1915, modré irisované sklo, modrý kobalt se 

zelenou a hnědou barvou, celkové rozměry 9,2 × 6,2 × 6,2 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč
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Váza Loetz s kovovou montáží

Čechy, počátek 20. století, váza s optišovým hutním dekorem 

Olympia, irisované sklo, ve spodní části vázy kovová montáž se 

třemi nožkami, celkové rozměry 10 × 9,5 × 9,5 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč

239

Velká dekorativní váza Loetz ve tvaru ulity

Čechy, okolo roku 1897, raritní váza Loetz ve tvaru ulity, irisované bílé opálové a zelené sklo, 

celkové rozměry 15 × 23 × 13 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

241

Váza Loetz 

Čechy, okolo roku 1880 až 1890, citronová žluť přejímaná hnědou 

barvou a opálem, hutní optišový dekor, zdobení zataveným zlatým 

prachem, na dně vázy přílepek, váza tvarovaná na dvou sklářských 

píšťalách: na první píšťale vlastní tvar i dekor, na druhé píšťale poté 

tzv. přepíchnutím okraj vázy, celkové rozměry 14,5 × 8,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 15 000 Kč
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Velká váza Loetz s kovovou montáží

Čechy, přelom 19. a 20. století, váza v dvouuché kovové montáži, červené rubínové 

sklo zdobené hutním dekorem reliéfní šňůrovou nití v barvě rubínu, celkové rozměry 

39 × 28 × 18 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 100 000 Kč
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Váza Loetz - Maria Kirschner

Čechy, rok 1902, Johann Lötz Witwe, dekor Phanomen, návrh Maria Kirschner (1852 Praha 

– 1931 Košátky), která v období let 1900 - 1914 zrealizovala v Klášterském Mlýně celkem 277 

návrhů a v roce 1904 se úspěšně zúčastnila Světové výstavy v Saint Louis, irisované sklo se 

čtyřmi dutými uchy, celkové rozměry 25 × 13 × 13 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč
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Secesní váza Gallé 

Francie, okolo roku 1900, secesní váza, signováno: Gallé, čiré, topasové a růžově přejímané 

sklo, přebrušovaný, leptaný a řezaný dekor s přírodním motivem a vážkami, celkové rozměry 

16 × 11 × 11 cm

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 120 000 Kč
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Velká secesní váza Daum Nancy

Francie, okolo roku 1906, secesní váza, signováno Naum Nancy, čiré, topasové a hnědé 

přejímané sklo, přebrušovaný, leptaný a řezaný dekor s přírodním motivem, celkové rozměry 

60 × 17 × 17 cm

Vyvolávací cena:  120 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 240 000 Kč
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Secesní Váza Arsall

Francie, 20. až 30. léta 20. století, citronová žluť přejímaná 

hnědou a modrou sklovinou, lept doplněný malbou s motivem 

hnědých květů, ve spodní části signováno Ars, celkové rozměry 

25,5 × 14,7 × 14,7 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

247

Velká váza Millefiori s kovovou montáží

Italie, Muráno, 1. polovina 20. století, váza se dvěma uchy 

a montáží na hrdle, celkové rozměry 27 × 12 × 12 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč
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Váza Millefiori 

Italie, Muráno, 1. polovina 20. století, dvojuchá váza ve tvaru 

antické amfory, celkové rozměry 10,5 × 7 × 7 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 9 000 Kč

250

Dóza Millefiori 

Italie, Muráno, 1. polovina 20. století, dóza s víkem, celkové 

rozměry 8 × 11,5 × 11,5 cm

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč

249

Váza Millefiori 

Italie, Muráno, 1. polovina 20. století, millefiori dolpněné opakujícím 

se květinovým motivem, celkové rozměry 7,5 × 5 × 5 cm

Vyvolávací cena:  4 000 Kč

Odhadní cena: 7 000 – 8 000 Kč

251

Secesní váza 

Čechy, 1. třetina 20. století, modré čiré sklo, plastický dekor 

stříbrnou barvou, plochy vyplněné barvou v několika odstínech, 

na dně vázy nečitelná signatura, celkové rozměry 18 × 8,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 9 000 – 10 000 Kč
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Flakón MOSER

Čechy, kolem roku 1925 až 1935, purpurově 

fialové sklo Ametyst, broušeno náročným 

dekorem hranováním, signováno na dně 

flakónu značkou Moser Karlsbad používanou 

v letech 1911-1938, celkové rozměry 

18,5 × 6,5 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 9 000 – 10 000 Kč

254

Karafa z uranového skla

Čechy, 1. třetina 20. století, uranové sklo, 

brus, hranování do faset, hranovaná zátka, 

celkové rozměry 19 × 8,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 9 000 Kč

253

Váza MOSER s oroplastikou

Čechy, kolem roku 1920 až 1930, hranovaná 

váza s oroplastikou, purpurově fialové 

sklo Ametyst, oroplastika, leptaný, zlacený, 

hnědou a olivově zelenou barvou zatíraný 

dekor s postavami Amazonek, signováno 

na dně vázy: made in Czecho Slovakia Moser 

Karlsbad, celkové rozměry 14,5 × 8,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 7 000 – 9 000 Kč

255

Váza Moser 

Čechy, 20. léta 20. století, váza s oroplastickým dekorem, dekor 

s antickým výjevem zlacený, hnědou a olovově zelenou barvou 

zatíraný, hranovaná s dvanácti fasetami, rubínové sklo, celkové 

rozměry 13 × 10 × 10 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč

256

Skleněný nástolec zdobený emailem

Čechy, 1. třetina 20. století, bezbarvé sklo, hranový brus, 

malováno emailem, květinový dekor, zlaceno, celkové rozměry 

14,5 × 14 × 14 cm

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč
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Těžítko Millefiori

Čechy, 19. století, těžítko z bezbarvé skloviny, půlkulatý hladký tvar, 

zatavena mnohobarevná mozaika ze skla millefiori s motivy květů 

a spirálovitě stáčená vlákna, celkové rozměry 3,5 × 4,5 × 4,5 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč

259

Těžítko

Čechy, konec 19. až počátek 20. století, velké těžítko z čirého skla 

fasetované do mnohostěnu, se zataveným květy, celkové rozměry 

13,5 × 8,5 × 8,5 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 9 000 – 11 000 Kč

258

Těžítko zdobené avanturinem

Itálie, Benátky, 19. století, těžítko z bezbarvé skloviny, půlkulatý 

hladký tvar, ve středu zatavena mnohobarevná mozaika ze skla 

millefiori s motivy květů, zdobeno dvěma střídajícími se pruhy 

spirálovitě stáčených vláken bílých, růžových a avanturinových nití, 

celkové rozměry 5 × 6 × 6 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

260

Těžítko

Čechy, konec 19. až počátek 20. století, těžítko z čirého skla 

fasetované do mnohostěnu, se zatavenými květy, celkové rozměry 

6 × 8 × 8 cm

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

Odhadní cena: 7 000 – 8 000 Kč
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Stříbrný pohár s víkem

Francie, 1819 – 1838, broušené čiřé sklo, stříbrná 

montáž, plasticky zdobeno, ryzost 800/1000, váha 

1020 g, celkové rozměry 25 × 21 × 21 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč

262

Stříbrný Humpen

Švédsko, Guldsmedsaktiebolaget GAB, Stockholm, rok 

1936, stříbrný humpen s víkem, stojící na třech nohách, 

plasticky zdobeno, váha 824 g, celkové rozměry 

19 × 15 × 15 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč
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Stříbrná chladící nádoba na šampaňské

19. století, plasticky zdobeno, šlechtický erb, značka zlatníka JVC, 

ryzost 800/1000, váha 1518 g, celkové rozměry 28 × 24 × 24 cm

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč
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Stříbrný čajový a kávový servis

Evropa, 1. třetina 20. století, stříbrný čajový a kávový servis, sedmidílná souprava obsahující 

samovar, čajovou a kávovou konvici, misku, cukřenku, mléčenku a tác, ryzost 925/1000, 

celková váha 7149 g

Vyvolávací cena:  140 000 Kč

Odhadní cena: 220 000 – 280 000 Kč

265

Stříbrná mísa s uchem zdobená šlechtickým erbem

Vídeň, rok 1840, stříbrná mísa s uchem, rodový šlechtický erb, ryzost 13 lotů, značka zlatníka 

M&K, váha 716 g, celkové rozměry 21 × 29 × 23 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč
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Plasticky zdobený stříbrný servis

Německo, 4. čtvrtina 19. století, stříbrný servis v empírovém stylu, 

zdobeno plastickým dekorem vinné révy a plastikami ve tvaru 

labutí, rozměry konvice 30 × 23 × 12 cm, rozměry mléčenky 

17 × 19 × 12,5 cm, rozměry cukřenky 21,5 × 15 × 9 cm, dřevěný 

tác zdobený stříbrem, 3 × 38 × 30 cm, stříbro o ryzosti 800/1000, 

celková váha 2057 g

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč

267

Stříbrná cukřenka

2. třetina 19. století, stříbrná cukřenka, ryzost 750/1000, váha 

297 g, celkové rozměry 9 × 14 × 10 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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Stříbrný model lodi s figurální výzdobou

Německo, Hanau, 19. století, dvoudílný stříbrný model lodi s bohatou figurální a plastickou 

výzdobou, celkem 12 kusů figur, oddělitelná horní část, v trupu lodi úložný prostor, několikrát 

značeno a puncováno, německé značky Hanau, R-U dovozový punc AV, stříbro o ryzosti 

800/1000, celková váha 1345 g, celkové rozměry 30,5 × 35 × 8 cm

Vyvolávací cena:  140 000 Kč

Odhadní cena: 280 000 – 350 000 Kč
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Stříbrná cukřenka

Německo, 2. polovina 19. století, 

neobarokní cukřenka, bohatě plasticky 

členěná, víčko zdobeno květem, značeno H. 

PETSCHLER, váha 326 g, celkové rozměry 

13,5 × 14 × 11 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč

270

Stříbrná cukřenka

Rakousko-Uhersko, konec 19. století, stříbrná 

cukřenka, zdobená rostlinným dekorem, R-U 

puncovní značka Diana, ryzost 800/1000, váha 

332 g, celkové rozměry 10 x14 × 12 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč
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271

Empírové stříbrné svícny

1. třetina 19. století, stříbrné párové svícny, ryzost 13 

lotů, plasticky zdobeno, váha 547 g, rozměry svícnu 

27 × 11,5 × 11,5 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

272

Párové stříbrné svícny

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, stříbrné 

svícny, ryzost 800/1000, značeno R-U puncovní 

značkou Diana, značka zlatníka JD, celková váha 

553 g, rozměry svícnu 30 × 14 × 14 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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Stříbrný nástolec 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno, 

kombinace se sklem, značka zlatníka H.S, ryzost 800/1000, 

celková váha 1135 g, celkové rozměry 33 × 20 × 20 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

275

Stříbrná mísa

1. polovina 20. století, sbříbrná plasticky zdobená mísa, značená H S GOLDSCHMID SOHN, 

ryzost 800/1000, váha 482 g, celkové rozměry 8,5 × 32 × 24 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

274

Stříbrný pohár 

Rakousko-Uhersko, 2. polovina 19. století, plasticky zdobeno, 

ryzost 800/1000, váha 403 g, celkové rozměry 34 × 10 × 10 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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276

Stříbrná váza

Itálie, Petruzzi & Branca - BRESCIA, 2. třetina 20. století, stříbrná 

váza ve tvaru amfory, plasticky zdobeno, ryzost 800/1000, váha 

635 g, celkové rozměry 26,5 × 17,5 × 12,5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 24 000 – 28 000 Kč

278

Stříbrný šálek

Anglie, Londýn, 1838 – 1890, stříbrný plasticky zdobený šálek, 

ryzost 925/1000, značka zlatníka GR, váha 114 g, celkové rozměry 

10 × 11 × 7,5 cm

Vyvolávací cena:  4 000 Kč

Odhadní cena: 6 000 – 8 000 Kč

277

Secesní stříbrný nástolec

Střední Evropa, 1. třetina 20. století, stříbrný secesní nástolec se 

skleněnou miskou, ryzost 800/1000, irisované sklo, celková váha 

594 g, celkové rozměry 19 × 23 × 23 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 24 000 – 28 000 Kč

279

Stříbrný nástolec s mosaznou vložkou

Německo, 2. polovina 19. století, plasticky zdobený stříbrný nástole 

s mosaznou vložkou, ryzost 800/1000, celková váha 706 g, 

celkové rozměry 19 × 19 × 19 cm, původní stav, nečištěno

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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280

Stříbrný tác

Německo, 2. polovina 19. století, velký stříbrný tác, plasticky 

zdobeno, ryzost 800/1000, váha 1503 g, celkové rozměry 

2,5 × 55 × 42 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 50 000 Kč

282

Stříbrný nástolec

Čechy, 1. polovina 20. století, ryzost 800/1000, váha 478 g, celkové 

rozměry 16 × 22 × 22 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 16 000 Kč

281

Párové stříbrné svícny

Rakousko-Uhersko, Brno, rok 1835, ryzost 13 lotů, pasticky 

zdobeno, váha 564 g, celkové rozměry 25 × 10,5 × 10,5 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 28 000 – 35 000 Kč

283

Secesní stříbrná žardiniéra 

Rakousko-Uhersko, Vídeň, počátek 20. století, stříbrná žardiniéra 

s původní mosaznou vložkou, plasticky zdobeno, monogram 

A.M., ryzost 800/1000, celková váha 2367 g, celkové rozměry 

18,5 × 51 × 27,5 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč
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284

Stříbrný secesní tác

Budapešť, počátek 20. století, plasticky zdobeno, značka 

zlatníka C.K, ryzost 800/1000, váha 470 g, celkové rozměry 

1 × 40 × 21,5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 24 000 – 28 000 Kč

286

Stříbrný secesní košík

Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, plasticky zdobeno, 

s původní skleněnou vložkou, ryzost 800/1000, celková váha 

731 g, celkové rozměry 18 × 19,5 × 17 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 22 000 Kč

285

Secesní stříbrný košík

počátek 20. století, stříbrný košík, plasticky zdobeno, původní 

skleněná vložka, R-U dovozový punc AV, ryzost 800/1000, celková 

váha 1264 g, celkové rozměry 40 × 25,5 × 25,5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

287

Secesní stříbrný košík 

Rakousko-Uhersko, počátek 20. století, plasticky zdobeno, 

původní skleněná vložka, značeno RU puncovní značkou Diana, 

značka zlatníka FB, ryzost 800/1000, celková váha 271 g, celkové 

rozměry 20 × 10 × 10 cm

Vyvolávací cena:  3 500 Kč

Odhadní cena: 8 000 – 10 000 Kč
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288

Stříbrná secesní mísa

Německo, 1. třetina 20. století, původní skleněná vložka, mísa 

ve tvaru lotosového květu, stříbro o ryzosti 800/1000, celková 

váha 1541 g, celkové rozměry 20 × 24 × 24 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 45 000 Kč

290

Stříbrná miska

1. polovina 20. století, stříbrná miska s prořezávaným dekorem, 

plasticky zdobeno, Ag 800/1000, váha 117 g, celkové rozměry 

5 × 18 × 18 cm

Vyvolávací cena:  4 000 Kč

Odhadní cena: 6 000 – 7 000 Kč

289

Párové stříbrné svícny

Čechy, 1. polovina 20. století, základna ve tvaru šestiúhelníku, 

značka zlatníka T.S, ryzost 900/1000, váha 248 g, celkové rozměry 

svícnu 25 × 10 × 10 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 20 000 Kč

291

Art-dekové párové stříbrné misky

Čechy, 1. polovina 20. století, párové stříbrné 

misky, ryzost 800/1000, váha 592 g, celkové 

rozměry misky 5 × 21 × 21 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 24 000 Kč
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292

Párové stříbrné svícny

20. až 30. léta 20. století, SANDRIK, čtyřramenné stříbrné svícny, ryzost 800/1000, celková 

váha 1654 g, rozměry svícnu 29,5 × 32,5 × 31 cm

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč

293

Stříbrná plasticky zdobená dóza

Německo, konec 19. století, stříbrná plasticky zdobená bonboniéra, ryzost 800/1000, váha 

886 g, celkové rozměry 14,5 × 23 × 20 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč
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294

Holba s cínovým víkem

rok 1787, fajáns, zdobeno figurální malbou, značeno písmenem H, 

cínová montáž, celkové rozměry 22,5 × 17,5 × 13 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

295

Holba s cínovým víkem

19. století, fajáns, zdobeno figurální malbou, cínová montáž, 

celkové rozměry 23,5 × 16,5 × 13 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 14 000 Kč
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296

Empírový šálek s podšálkem

Německo, rok 1838, porcelánový empírový šálek s podšálkem, ručně malovaná veduta, 

zlaceno, šálek s průsvitkou, na podšálku nápis: A. Hechenthal seinem F. Schindler am 3ted 

August 1838, značeno modrou podglazurní značkou, rozměry šálku 13,5 × 11 × 9 cm , průměr 

podšálku 17,5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 24 000 – 28 000 Kč

297

KPM Berlín - šálek s podšálkem

Německo, Berlín, 1. polovina 19. století, berlínský šálek s podšálkem, ručně malovaná veduta, 

zlaceno, značeno modrou podglazurní značkou K.P.M. Berlín, rozměry šálku 10,5 × 10 × 8 cm , 

průměr podšálku 14,5 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč
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298

Míšeňský empírový šálek s podšálkem

Německo, Meissen, okolo roku 1820, raritní empírový šálek s podšálkem, ručně malovaná 

veduta - Loschwitz, dekorováno gilošovaným zlatem, zdobeno květinovým a rostlinným 

motivem, značeno modrou míšeňskou podglazurní značkou a nápisem Loschwitz, rozměry šálku 

8,7 × 9,7 × 7,8 cm, průměr podšálku 13,5 cm

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 140 000 Kč
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299

Míšeňské sousoší

Německo, Meissen, 2. polovina 19. století, 

model č.656, J.J. Kändler

bílý porcelán, barevně kolorovaný, 

značeno modrou podglazurní míšeňskou 

značkou, celkové rozměry 13 × 15 × 11 cm

Vyvolávací cena:  38 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 65 000 Kč

300

Porcelánové sousoší se svícnem a vějířem

Čechy, 19. století, porcelán, ručně malováno, zlacený obecný kov, 

textilní vějíř, celkové rozměry 30 × 17 × 10 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

301

Míšeňská porcelánová figura vinaře

Německo, Meissen, počátek 20. století, bílý porcelán, barevně 

kolorováno, značeno modrou podglazurní míšeňskou značkou, 

17,5 × 10 × 8 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč
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302

Dáma ve slavnostním kostýmu - Míšeň

Německo, Meissen, konec 19. století, model č.2733, Friedrich Elias Meyer, bílý porcelán, 

barevně kolorovaný, značeno modrou podglazurní míšeňskou značkou, celkové rozměry 

21 × 26 × 9 cm

Vyvolávací cena:  46 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 80 000 Kč

303

Porcelánový popelník s plastikou Turka - Rosenthal

Německo, 20. léta 20. století, návrh Karl Himmelstoss, bílý porcelán, barevně kolorovaný, 

značeno zelenou tištěnou podglazurní značkou Rosenthal Selb-Bavaria, vtlačené číslo 

modelu K. 628, signováno K. Himmelstoss, celkové rozměry 17 × 29 × 16 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč



PORCELáN – KERAMIKA      171

304

Porcelánové hodiny - Rosenthal

Německo, okolo roku 1928, návrh Karl Himmelstoss, bílý porcelán, zlacený dekor, značeno 

zelenou tištěnou podglazurní značkou – Rosenthal Selb-Bavaria, na soklu signatura K. 

Himmelstoss, hodinový stroj na pérový pohon, v chodu, celkové rozměry 22 × 35 × 21 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč

305

Porcelánový popelník s plastikou čápa marabu - Rosenthal

Německo, 10. až 20. léta 20. století, návrh Josef Fischer, bílý porcelán, barevně kolorovano, 

značeno zelenou tištěnou podglazurní značkou Rosenthal Selb-Bavaria, výška 12 cm, délka 

27 cm

Vyvolávací cena:  8 000 Kč

Odhadní cena: 14 000 – 16 000 Kč
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306

Secesní květináč Franz a Emilie Schleiss

Rakousko, okolo roku 1910, návrh Franz a Emilie Schleiss, 

pravděpodobně Gmundner Keramik, glazovaná keramika, plastický 

květinový dekor, celkové rozměry 10,5 × 11 × 11 cm

Vyvolávací cena:  14 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

308

Tanečnice - Goldscheider

Rakousko, Vídeň, 1. polovina 20. století, keramika, značeno 

černou podglazurní značkou Goldscheider Wien, Made in 

Austria, číslo modelu 8319G/68, originální firemní etiketa, celkové 

rozměry17,4 × 4,4 × 16,4 cm

Vyvolávací cena:  4 500 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč

307

Stolní hodiny Goldscheider

Rakousko, Vídeň, počátek 20. století, keramika, barevně 

kolorováno, stroj v chodu, celkové rozměry 17 × 17 × 6 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč

309

Nástěnná keramická maska Goldscheider

Rakousko, Vídeň, 30. léta 20. století, glazovaná keramika, 

ručně malováno, značeno Goldscheider, celkové rozměry 

26,5 × 11,5 × 7 cm

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

Odhadní cena: 12 000 – 15 000 Kč
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310

Motýlí žena Goldscheider - Josef Lorenzl

Rakousko, Vídeň, 20. léta 20. století, Goldscheider, motýlí žena, 

čast stolní lampy, značeno Made in Austria, Goldscheider Wien, 

Hand decorated, mode 5230, 1968, 8, signováno Laurenzl, celkové 

rozměry 52 × 41,5 × 15 cm

Vyvolávací cena:  50 000 Kč

Odhadní cena: 140 000 – 160 000 Kč
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311

Monumentální váza Goldscheider - J. Louger

Rakousko, Vídeň, počátek 20. století, monumentální 

secesní váza zdobená figurální plastikou, signováno 

Louger, terakota, patinováno, značeno vtlačenou 

značkou Goldscheider, značeno modelerém a číslem 

modelu, celkové rozměry 90 × 36 × 36 cm

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 150 000 Kč
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312

Sloup s květináčem, Johann Maresch

Ústí nad Labem, Johann Maresch, konec 19. století, terakota, 

figurálně a plasticky zdobeno, patinováno, značeno vtlačenou 

značkou JM, celkové rozměry 124,5 × 44,5 × 44,5 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč

313

Secesní nástolec Trnovany

Ernst Wahliss, Trnovany u Teplic, počátek 20. století, keramika, 

figurálně zdobeno, značeno Amphora, Austria, celkové rozměry 

30 × 25,5 × 25,5 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 55 000 Kč

314

Secesní váza Trnovany

Trnovany u Teplic, počátek 20. století, glazovaná malovaná 

kamenina, plasticky zdobeno, značeno Amphora, Austria, celkové 

rozměry 57 × 32 × 22 cm

Vyvolávací cena:  24 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 60 000 Kč
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315

Secesní žardiniéra

Bernhard Bloch, Eichwald, navrhl pravděpodobně Carl Klimt, počátek 20. století, keramik, 

glazováno, celkové rozměry 17 × 40 × 21 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 24 000 Kč

317

Secesní plastika Bechyně

Čechy, počátak 20. století, keramika, tlačená značka Bechyně, 

celkové rozměry 14 × 17 × 11 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 9 000 – 12 000 Kč

316

Secesní plastika Bechyně

Čechy, počátak 20. století, keramika, tlačená značka Bechyně, 

celkové rozměry 14 × 17 × 11 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 9 000 – 12 000 Kč
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318

Párové porcelánové zásobnice

Japonsko, Arita, 18. století, čínské tvarosloví tzv. generálských 

zásobnic s malbou kobaltově modrou pod polevou a železitými 

červenými emaily a zlacením přes polevu, s motivem botan 

(pivoněk) a šiši (mýtických lvíčků), travin katakusa, sakurových 

kvítků etc. víka zakončená lvíčkem karašiši doplněná dobovou 

evropskou mosaznou montáží, rozměry 53 × 28 × 28 cm

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 11 000 Kč

320

Párové kameninové vázy s bitevním výjevem a evropskou 

montáží

Čína, kolem roku 1850, jemně krakelovaný střep s malbou 

barevnými emaily přes polevu, s plastickými maskarony taotie 

s kruhy v mordách, námět patrně z klasického románu Příběhy tří 

říší nebo Příběhy jezerního břehu, sekundární evropská montáž, 

rozměry 42 × 22 × 22 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

319

Mosazná Cloisonné krabička na vizitky nebo cigarety

Čína, pozdní období Čching až počátek období republiky 

(min-kuo), konec 19. až počátek 20. století, dekorovaná 

na aversu motivem císařského pětiprstého draka v oblacích 

nad stylizovanými vlnami, s ohnivou perlou, po okraji výjevu pás 

nekonečných perel omnipotence, boční okraj se stylizovanými 

vlnami, revers s námětem páru pětiprstých draků a perly, celkové 

rozměry 6,5 × 8,5 × 1,2 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 50 000 – 70 000 Kč

321

Prolamovaná tuba na štětce se slonoviny

Čína, patrně Kanton, 19. století, zdobená motivem čtyřprstých 

draků v oblacích, reliéfně vyvedených na municiózní provedeném 

prolamování s motivem propojených buddhistických perel 

omnipotence, celkové rozměry 10,4 × 6,8 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 20 000 Kč
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Soubor čtyř slonovinových plastik

Čína, kolem roku 1900, soubor zachycuje čtyři z osmi taoistických 

nesmrtelných - ochránce literátů Lů Ťing Pina s mečem, bohyně 

hospodyněk Che Sien Ku s lotosem, ochránce kultury Chan 

Siang c´s květinovým košem a ochránce chudých a potřebných 

Lan Chaj Che s flétnou, podstavce z tvrdého dřeva, rozměry 

17,7 × 5,6 × 3,4 cm

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 55 000 – 65 000 Kč

324

Dekorativní slonovinová plastika velmože jedoucího na vozu

Indie, 20. až 30.léta 20.století, Municiózní řezba zachycuje 

honosný vůz tažený čtyřspřežím s velmožem a vozatajem, a luk 

se šípem ležícím napravo od vozu, opratě tvořené stříbrnou nití, 

podstavec z tvrdého dřeva, celkové rozměry 22 × 32 × 8 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

323

Soubor sedmi slonovinových dekorativních plastik 

Čína, počátek 20. století, představujících sedm z osm taoistických nesmrtelných (Pa-sien) 

držících atributy a jedoucích na skutečných i mýtických zvířatech, minoritní poškození - 

ulomený paroh u jelínka nesoucího Chan Siang -Ć, parciálně kolorováno tuší, podstavce 

z tvrdého dřeva, rozměry 15 × 10 × 3 cm

Vyvolávací cena:  130 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 220 000 Kč
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325

Velké slonovinové plastiky císařského páru

Čína, kolem roku 1900, párové slonovinové plastiky císařského páru, císař v dračím rouchu 

drží rovný meč tien s textem ,,císař Čchien Lung (Qianlong), císařovna v rouchu s motivem 

fénixů držící literátské žezlo ,,žu-i s archaickým znakem pro dlouhý život, apokryfně datováno 

érou Čchien Lung, celková váha 8043 g, výška 63,5 cm

Vyvolávací cena:  160 000 Kč

Odhadní cena: 280 000 – 320 000 Kč
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326

Výjimečná slonovinová plastika okimono

Japonsko, období Meidži (1868 – 1912), námět dívky jako dřevorubce (kikoriši), nesoucí otep 

dříví a sekáč natta, s kimonem s motivem peroutek hakke na uhrabávání popela při čajovém 

obřadu a podvázanými rukávy šňůrou tasuki, signováno ve stylu sóšo, patrně názvem studia 

Kógetsudó a jménem autora Tódžicu, celkové rozměry 49 × 14 × 21 cm

Vyvolávací cena:  250 000 Kč

Odhadní cena: 350 000 – 450 000 Kč
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327

Slonovinové párové plastiky okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), námětem jsou dva 

legendární generálové, Kan U (čín.Kuan Yů) a Čóhi z Číny období 

Tří říší (220 - 280 n.l.), Kuan Yů byl posmrtně zbožštěn a stal se 

bohem války, oba válečníci mají prohozené své legendární zbraně, 

Kan U by měl třímat měsíční halapartnu a Čóhi kopí, podstavce 

z tvrdého dřeva, výška 33 cm

Vyvolávací cena:  55 000 Kč

Odhadní cena: 80 000 – 100 000 Kč

329

Slonovinové okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), námět zpodobňuje 

komickou dvojici manzai, cukkomi s vějířem bije do hlavy bokkeho, 

držícího sagemono s peněženkou, krabičkou na přesnídávku 

bentó, Cukkomiho kimono nese motiv koncovek šípů jahazu, 

bokkeho kimono pak buddhistické nekonečné perly, vedle dvojice 

pak leří zaškrcená tykev na saké a číška očoko, celkové rozměry 

11,7 × 6,7 × 3 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

328

Slonovinové okimono signované Gjokuzan

Japonsko, počátek 20.století, řezba znázorňuje košíkáře, 

nesoucího své zboží zhotovené ze štípaného bambusu, detaily 

provedeny parciálně kolorovaným vlasovým rytím kebori, 

signatura Gjokuzan na podstavci je apokryfní, celkové rozměry 

12,5 × 9 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

330

Dekorativní slonovinová plastika okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), kost, řezba zpodobňuje 

rolníka, stojícího na skalce, kterému se z koše sype zelenina 

s jinotajným blahopřejným významem - lilek nasu (úspěch), 

ředkev daikon (zdraví), držícího v ruce opeřence, u pasu má 

zaškrcenou tykev, sloužící jako čutora na rýžové víno, signováno 

na podstavci s rytinou lotosových listů Gjokujuki, celkové rozměry 

24 × 8,2 × 7 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč
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331

Velká slonovinová dekorativní plastika

Čína,kolem roku 1900, námět nebeské přadleny, držící pivoňku 

a košík s květinami, s jehlicí do vlasů ve formě straky a pásem 

s dekorem stylizovaných oblak, váha 3666 g, celkové rozměry 

66,5 × 12,5 × 10,5 cm

Vyvolávací cena:  80 000 Kč

Odhadní cena: 120 000 – 160 000 Kč

332

Pár slonovinových dekoračních váz s víky

Čína, období republiky, 20. až 30. léta 20. století, zdobenými 

jelínky, atendanty bůžka dlouhého věku, meandrovým pásem 

huí wén, který se nachází i na ústí a podstavci váz, korpus 

s maskarony tao-ťie, protilehlými pohyblivými kroužky nese dekor 

Buddhy Maitréji, pásu stylizovaných chryzantém a reliéfními 

výjevy v nepravidelných volutách s námětem žánrových výjevů 

z rezidence, žánru květin a ptáků, stáda koní a jelínků, apokryfně 

signováno v archaickém stylu Čchien-Lung, váha 1907 g, rozměry 

40 × 10 × 8 cm

Vyvolávací cena:  130 000 Kč

Odhadní cena: 200 000 – 240 000 Kč
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333

Párové dekorativní plastiky

Čína, kolem roku 1900, císařský pár období Čching (1644 - 1911), 

císař v dračím rouchu drží buddhistický růženec zavěšený na krku, 

s rovným mečem tien u pasu, císařovna v rouchu s motivem 

fénixů držící literátské žezlo ,,žu-i s archaickým znakem pro 

dlouhý život, apokryfně datováno v archaickém stylu, rozměry 

36,5 × 7,6 × 6,7 cm

Vyvolávací cena:  60 000 Kč

Odhadní cena: 90 000 – 110 000 Kč

335

Slonovinové okimono ve formě zenového patriarchy 

Bódhidharmy

Japonsko období Meidži (1868 - 1912), okimono ve formě zenového 

patriarchy Bódhidharmy, držícího mistrovskou plácačku na mouchy 

hossu, signováno na podstavci v červené plaketce z červeného 

korálu patrně ,,Gjokunao", celkové rozměry 25 × 8,2 × 7 cm

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč

334

Mistrovské slonovinové okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), excelentní řezba 

zpodobňuje buddhistického mnicha obósan s ručním gongem 

kane, na spodní části po sejmutí podstavce z tvrdého dřeva přípis 

tuší (kinsenjó jó kó), patrně řezbářova poznámka popisující námět, 

podstavec z tvrdého dřeva, celkové rozměry 31 × 9,5 × 8 cm

Vyvolávací cena:  32 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

336

Dekorativní plastika okimono z mrožoviny

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), zpodobňující exorcisty 

Šókiho (Čung Kueje) s lapeným ďáblíkem, dekor exorcistova 

roucha rytý v technice kebori ve volutách ve formě ó 

nami, ičimacu, sudžikai, hanabiši etc., celkové rozměry 

18,8 × 6,5 × 4,2 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč
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337

Soubor sedmi dekorativních slonovinových okimon

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), slonovina, na stupňovitém podstavci, zobrazující sedm 

bůžků štěstí (šičifukudžin) s atributy, detaily ryty ve vlasovém rytí kebori, parciálně patinováno 

a  kolorováno tuší, prolamovaný podstavec z tvrdého dřeva s úponkovým motivem, šířka 

38 cm, rozměry plastiky 8 × 4 × 2,5 cm

Vyvolávací cena:  70 000 Kč

Odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč

338

Soubor osmi slonovinových dekorativních plastik

Čína, počátek 20. století, představujících osm taoistických nesmrtelných (Pa-sien) držících 

atributy a jedoucích na skutečných i mýtických zvířatech, parciálně kolorováno tuší, 

prolamované podstavce z tvrdého dřeva, rozměry 14 × 9 × 4,5 cm

Vyvolávací cena:  130 000 Kč

Odhadní cena: 170 000 – 200 000 Kč

339

Slonovinová plastika s námětem ležícího 

bódhisatwy

Čína, kolem roku 1900, slonovinová 

dekorativní plastika s námětem ležícího 

bódhisatwy opřeného o kulatý stolek, 

držícího literátské žezlo žu - i, apokryfně 

signováno v pečetním písmu, zhotoveno 

v éře Čchien - Lung, celkové rozměry 

14 × 41 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  36 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 70 000 Kč
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340

Dekorativní plastika okimono z mrožoviny

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zpodobňuje muže 

v archaickém rouchu, stojícího na skalce a držícího zajíce, 

detaily dezénu roucha ryty technikou kebori, celkové rozměry 

24 × 6,8 × 4,5 cm

Vyvolávací cena:  19 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

342

Mrožovinové okimono signované Seizan

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zachycuje dva 

čínské mudrce (kendžin) na skále, porostlé houbami nesmrtelnosti 

lingzhi, jeden z nich drží rozevřenou knihu, druhý pak sošku 

bohyně milosrdenství Kannon (Kuan Jin), celkové rozměry 

30,3 × 8,5 × 6,1 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč

341

Dekorativní plastika okimono z mrožoviny

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zpodobňuje jednoho 

se sedmi bůžků štěstí (šičifukudžin), Fukurokudžúa, božstvo 

dlouhého věku, držícího svůj atribut hůl a zvedajícího nad hlavu 

,,čínské dítě" karako, držící masku šišikašira na lví tanec, signováno 

na podstavci Kinzan, celkové rozměry 31 × 7 × 5 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč

343

Dekorativní plastika okimono z mrožoviny s námětem Lohana

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba pokročilého 

Buddhova učedníka Lohan ( jap.Rakan), patrně Nandimitra (sáns.) 

držícího mistrovské žezlo - plácačku hossu a buddhistickou sútru, 

stojícího nad drakem, vystupujícím z vln, roucho dekorováno 

motivem ónami, kikkó, hanabiši etc. provedeným technikou kebori, 

na spodní straně podstavce lotosový list rytý technikou kebori, 

celkové rozměry 32 × 7,7 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč
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344

Slonovinové okimono signované Reijuki

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zpodobňuje krásku 

(bidžin) s pivoňkovými snítkami v obou rukách, kimono (moncuki) 

nese rodový znak (kamon) ve formě hanabiši, kimono je zdobeno 

volutami ve formě vějířů, dekorem ónami, sakurových květů, 

etc., pás obi nese dekor pivoněk, signováno ve vložené plaketce 

z červeného korálu Reijuki, celkové rozměry 25 × 6,8 × 5,6 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 38 000 – 45 000 Kč

346

Slonovinové okimono signované Gjokujuki

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zachycuje malíře 

v mistrovské čapce, držícího svitkový obraz kakedžiku s motivem 

hory Fudži, před ním se nachází bambusová tuba se štětci 

a nádobka na jejich vymývání , u pasu má zavěšenou kuřáckou 

soupravu (sagemono), kimono je s dezénem ónami rytým 

v technice kebori, celkové rozměry 19 × 6 × 4,4 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

345

Slonovinová párová plastika dvou legendárních krásek

Čína, období republiky (minkuo), počátek 20. století, řezba 

zachycuje dvě krásky, držící snítku pivoňky, jedna z nich je 

s ozdobou ve vlasech ve formě straky, identifikována jako nebeská 

přadlena, druhá nese tzv. měsíční vějíř, odstavce z tvrdého dřeva, 

rozměry 29 × 8 × 8 cm

Vyvolávací cena:  55 000 Kč

Odhadní cena: 70 000 – 80 000 Kč

347

Mrožovinové okimono signované Gjokujuki

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zobrazuje rolníka 

s holí, vracejícího se z pole a nesoucího v koši na zádech a svazku 

chřestu, celkové rozměry 19 × 6,5 × 8 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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348

Dekorativní slonovinová plastika

Čína, období republiky, 20. až 30. léta 20. století, námět krásky 

tančící s oblačnými rukávy, s parciálním zlacením a hojnou 

polychromií, celkové rozměry 17 × 4 × 2,5 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 20 000 Kč

350

Slonovinová párová dekorativní plastika veselých dětí

Čína, období republiky, 20. až 30. léta 20. století, kvalitní řezba 

zachycuje pár chlapců s dětským sestřihem vlasů, držících trubku 

a bambusovou flétnu, parciálně kolorováno tuší, podstavce 

z tvrdého dřeva, celkové rozměry 12 × 4,5 × 3 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

349

Párová dekorativní slonovinová plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba zachycuje bohyni milosrdenství Kuan 

Jin s vrbovou snítkou a nebeskou dívku, sypající z košíku květiny, 

podstavec z tvrdého dřeva, celkové rozměry 22,5 × 6 × 4,5 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

351

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje zenového mistra Čhci 

Cch´ z 10. století, přezdívaného Pu-tai a vnímaného jako inkarnace 

Buddhy Maitréji, v pravé ruce drží vak s poklady, podstavec 

z tvrdého dřeva, celkové rozměry 10 × 6,5 × 5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč
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352

Slonovinová dekorativní plastika   

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje buddhistického světce 

s růžencem a svazkem súter, stojícího na lotosovém piedestalu, 

podstavec z tvrdého dřeva, výška 16 cm

Vyvolávací cena:  14 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

354

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje krásu s excentrickým 

uzlem vlasů a tzv. oblačnými rukávy, držící lotosové poupě, oválný 

podstavec z tvrdého dřeva, celkové rozměry 24 × 5,5 × 3 cm

Vyvolávací cena:  16 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

353

Slonovinová plastika ochránce západu

Čína, období republiky, 1. polovina 20. století, řezba zobrazuje 

jednoho ze čtyř nebeských generálů Vaisrávanu v generálské 

zbroji s praporci na zádech a bitevním rouchem zdobeným 

motivem draků, s mečem tien u pasu a pagodou v levé ruce, 

celkové rozměry 35,2 × 10 × 10,4 cm

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

Odhadní cena: 60 000 – 80 000 Kč

355

Slonovinová dekorativní plastika muže s dýmkou

Čína, období republiky, 1. polovina 20. století, řezba zpodobňuje 

muže ve splývavém šatu a úpravou vlasů ve stylu před dynastií 

Čching (1644 - 1911), sedícího na skalce a držícího dýmku 

z bambusového kořene s ozdobným střapcem, apokryfně 

datováno archaickým písmem - ,,Za velkých Mingů, období Čeng - 

Hua", celkové rozměry 18 × 7 × 6,2 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 32 000 – 36 000 Kč
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356

Slonovinová dekorativní plastika císařovny

Čína, kolem roku 1900, slonovinová řezbovaná plastika, císařovna 

v rouchu s motivem fénixů držící literátské žezlo ,,žu-i s archaickým 

znakem pro dlouhý život, signováno, podstavec z tvrdého dřeva, 

celkové rozměry 35,5 × 9 × 9 cm

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

358

Mrožovinové okimono signované Masajuki

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), plastika zobrazuje malíře, 

snad Marujamu Ókjóa (1733 - 1795) s rozevřeným svitkem 

kakedžiku, z něhož z vln vystupuje nesmrtelný sennin Kinkó, 

jedoucí na obrovském kaprovi, malíř stojí na pařezu a u jeho 

nohou leží miska s bonsají a laková krabička na pečetítko a léky 

inró, celkové rozměry 30,5 × 5,6 × 7 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

357

Slonovinová dekorativní plastika císařovny

Čína, kolem roku 1900, slonovinová řezbovaná plastika, císařovna 

v rouchu s motivem fénixů držící literátské žezlo, zdobeno 

modrými a červenými korálky, signováno, celkové rozměry 

30 × 7 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

359

Slonovinová dekorativní plastika okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), představující nesmrtelného 

sennina Kinkóa, čínského taoistického nesmrtelného ze 12. století 

Čin Kaoa, jedoucího na obřím kapru na zpěněných vlnách, oválný 

podstavec z asijského palisandru prolamovaný úponkovým 

motivem, minoritní poškození, celkové rozměry 27 × 8 × 5 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč
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360

Slonovinová plastika okimono s námětem starověkého čínského 

vládce

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), dekorativní slonovinová 

plastika okimono s námětem starověkého čínského vládce 

držícího meč tien, parciálně kolorováno, podstavec z tvrdého 

dřeva, celkové rozměry 28 × 9 × 9 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

362

Mrožovinové okimono signované Masajuki 

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), plastika zobrazuje 

čínského mudrce (kendžin) s magickou miskou lohana Qingyou 

a sedící na tygru lohana Bintóulú, na skalce porostlé houbami 

nesmrtelnosti, s čínským dítětem karako a zaškrcenou tykví, 

celkové rozměry 27,5 × 6,8 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

361

Slonovinová plastika šťastného rybáře

Čína, kolem roku 1900, řezba znázorňuje rybáře v širokém 

klobouku, držícího dýmku z bambusového kořene s přivázaným 

váčkem s tabákem, podstavec z asijského palisandru, celkové 

rozměry 27 × 9,5 × 7 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 48 000 Kč

363

Slonovinové okimono signované Gjokuseki

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), plastika představuje rybáře 

se dvěma cvičenými kormorány, z nichž jeden předává ulovenou 

rybu, na mořském břehu, lov pomocí kormoránů (ukai) je známý 

především v prefektuře Gifu a provozuje se dodnes, celkové 

rozměry 28,5 × 7 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč
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364

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, období republiky, 20. až 30. léta 20. století, forma mýtického 

lvíčka foo držícího pod tlapou kouli, stojícího na osmibokém 

piedestalu typickým pro buddhistickou plastiku s přehozem 

dekorovaným vzorem květinového diamantu, se snímatelným 

palisandrovým podstavcem vykládaným stříbrným drátkem, 

celkové rozměry 14 × 7 × 8 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

366

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje buddhu Maitréju 

jako smějícího se ,,šťastného buddhu" s mistrovským žezlem - 

plácačkou na mouchy z koňských žíní, broskvemi nesmrtelnosti 

u pasu a růžencem s ověskem ve formě zaškrcené tykve, 

prolamovaný podstavec z tvrdého dřeva, výška 19,5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 22 000 – 26 000 Kč

365

Dekorativní slonovinová nádoba

Čína, období republiky (minkuo), 1. polovina 20. století, nádoba 

se snímatelným víkem dekorovaným mýtickým lvíčkem foo, 

archaickým znakem pro dlouhý život a maskarony taotie s kruhy 

je ve stylu starověkých bronzových rituálních nádob, v tomto 

případě trojnožky li, korpus je zdoben motivem draků nad vlnami, 

apokryfně datováno érou Čchien Lung, podstavec z tvrdého dřeva, 

celkové rozměry 18,6 × 16 × 8,8 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 25 000 Kč

367

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje zenového mistra Čhci 

Cch´ z 10. století, přezdívaného Pu-tai a vnímaného jako inkarnace 

Buddhy Maitréji, v pravé ruce drží vak s poklady, podstavec 

z tvrdého dřeva, výška 11 cm

Vyvolávací cena:  12 000 Kč

Odhadní cena: 18 000 – 20 000 Kč
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368

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, období republiky (min-kuo), cca 20. až 30. léta, řezba 

zpodobňuje krásu v jednoduchém rouchu, velmi kvalitní řezba, 

parciálně kolorováno, čtyřhranný podstavec z tvrdého dřeva, 

celkové rozměry 28,5 × 5,8 × 5,6 cm

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

370

Slonovinová dekorativní plastika  

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje rikšu, vezoucího 

zákazníka s kufrem, rikša byla původně japonská invence, která 

se záhy rozšířila v 2. polovině 19. století i do Číny, celkové rozměry 

13 × 6,5 × 4,5 cm

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

Odhadní cena: 10 000 – 12 000 Kč

369

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, konec 19. století, řezba představuje nesmrtelného, hvězdu 

dlouhého věku Shou s dračí holí a broskví nesmrtelnosti, parciálně 

kolorováno tuší, oválný podstavec z tvrdého dřeva, celkové 

rozměry 31,8 × 8,6 × 7 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč

371

Slonovinová dekorativní plastika okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), námět čínského literáta 

(bundžin) v rouchu typickém pro období Tchang (618 - 906) 

držícího štětec a arch papíru, celkové rozměry 20 × 8 × 8 cm

Vyvolávací cena:  30 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 50 000 Kč
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372

Slonovinové okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zachycuje hráče 

na třístrunou kytaru šamisen, ladícího svůj nástroj, v pravé ruce 

drží plektrum bači, pravou nohou, vyzutou ze sandálu waradži, 

stojí na bedýnce s náčiním, u pasu má na vějíři dvě masky, vrchní 

patrně charakteru zbabělého zloducha kobešimi, signováno 

na podstavci v ,,trávovém stylu" sóšo, výška 16 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

374

Slonovinová dekorativní plastika

Indie, 20. až 30. léta 20. století, řezba z jednoho kusu, zpodobňuje 

slona, vedeného mahútem a vezoucího v honosné kabině urozené 

cestující, kterak zápasí s tygrem, výška 25 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč

373

Mrožovinové okimono signované Masakazu

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), Okimono zobrazuje 

nesmrtelného Tóbósaku (čín.Dong Fangsuo) s broskví 

nesmrtelnosti v pravé ruce, celkové rozměry 10,6 × 3,8 × 3,3 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 17 000 Kč

375

Slonovinová dekorativní plastika

Indie, 20. až 30. léta 20. století, řezba zpodobňuje Buddhu 

Šákjamuniho na lotosovém piedestalu s pravou rukou v mudře 

vitarka, držícího v levé ruce konvičku, podstavec z tvrdého dřeva, 

celkové rozměry 24,5 × 9 × 6 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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376

Slonovinové Párové dekorativní plastiky

Čína, 1. polovina 20. století, císařský pár období Čching (1644 

- 1911) sedícího na dračích trůnech, císař v dračím rouchu drží 

buddhistický růženec zavěšený na krku ,císařovna v rouchu 

s motivem fénixů držící literátské žezlo ,,žu-i s archaickým znakem 

pro dlouhý život, s inlejí v tyrkysu a červeném korálu, apokryfně 

datováno v archaickém stylu érou Čchien - Lung, rozměry 

15 × 6 × 5 cm

Vyvolávací cena:  26 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč

378

Dekorativní slonovinová plastika opičáře

Indie, patrně Goa, 19. století, plastika zobrazuje vousatého opičáře 

s bubínkem ve tvaru přesýpacích hodin a tří opic, z nichž dvě 

troubí na dechové nástroje a jedna cosi požírá, celkové rozměry 

15 × 5 × 3,5 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 45 000 Kč

377

Slonovinové okimono signované Hisamicu

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), námět dřevorubce 

kikoriši držícího váček s tabákem (sagemono) a pokuřujícího 

dýmku kiseru, a lovce rjóši s mušketou hinawadžú a uloveným 

opeřencem, celkové rozměry 10,5 × 7,4 × 3,6 cm

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 20 000 Kč

379

Slonovinové signované okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), plastika zpodobňuje 

cestujícího (tabibito) nesoucího svůj náklad v ranečcích přes 

rameno, držícího klobouk kasa a pokuřujícího dýmčičku kiseru, 

u pasu má kuřáckou soupravu kiseru zucu, detaily dezénu kimona 

ryty technikou kebori, celkové rozměry 20 × 8 × 6 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč
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380

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba zpodobňuje krásu s měsíčním 

vějířem s dekorativními střapci, oválný podstavec z tvrdého dřeva, 

29 × 8 × 6 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

382

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, řezba z patinované slonoviny zpodobňuje 

šťastného rybáře v klobouku z bambusových štěpin, držícího udici, 

košík na úlovek a ulovené ryby, oválný vícelaločný  podstavec 

z tvrdého dřeva, celkové rozměry 34 × 7 × 5 cm

Vyvolávací cena:  34 000 Kč

Odhadní cena: 45 000 – 50 000 Kč

381

Dekorativní slonovinová plastika okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba zachycuje císaře 

Ódžina, později zbožštělého jako boha války Hačiman, jako dítě 

s dětským jménem Homuda-wake, držící literátské žezlo žu-i 

a držené generálem Takeuči no Sukune, parciálně kolorováno, 

dřevěný podstavec, celkové rozměry 15 × 3,5 × 2 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 22 000 – 26 000 Kč

383

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, konec 19.století, řezba zobrazuje jednoho z osmi taoistických 

nesmrtelných, chromce Li (Li Süana) s železnou berlou, držícího 

zaškrcenou magickou tykev chu-lu, podstavec z tvrdého dřeva 

s prolamováním ve formě magické houby nesmrtelnosti, celkové 

rozměry 29 × 7,8 × 5,5 cm

Vyvolávací cena:  18 000 Kč

Odhadní cena: 28 000 – 35 000 Kč
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384

Slonovinová dekorativní plastika

Jihovýchodní Asie, patrně Thajsko, kolem roku 1900, Municiózní 

řezba zachycuje dvě nadpřirozené bytosti, držící zavěšený obří 

gong a paličk, celkové rozměry 15 × 20 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  28 000 Kč

Odhadní cena: 40 000 – 45 000 Kč

386

Slonovinové okimono

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), řezba znázorňuje nebeskou 

dívku (tendžin) s růžencem džuzu a lotosovým květem v košíčku, 

stojící na lotosovém piedestalu (rengeza), celkové rozměry 

27,5 × 5,7 × 3,5 cm

Vyvolávací cena:  15 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

385

Slonovinová dekorativní plastika

velmi precizní řezba zpodobňuje Mandžuskou šlechtičnu 

v neformálním rouchu, sedící na sedátku ve formě bizarního 

kamene, se dvěma syny, celkové rozměry 9,7 × 6,1 × 4,6 cm

Vyvolávací cena:  9 000 Kč

Odhadní cena: 15 000 – 18 000 Kč

387

Slonovinová dekorativní plastika

Čína, kolem roku 1900, slonovina, řezba zpodobňuje krásu, snad 

nebeskou vílu, držící košíček s květinami, obletovanou dvěma 

velkými motýly, oválný podstavec z tvrdého dřeva, celkové 

rozměry 26 × 6 × 5 cm

Vyvolávací cena:  14 000 Kč

Odhadní cena: 20 000 – 26 000 Kč
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388

Dekorativní plastika ze slonové kosti

Japonsko, období Meidži (1868 - 1912), okimono složené 

z vyřezávaných panelů je ve formě svatyňky bódhisatwy Kannon 

(Kuan Jin) s ochozem zdobené motivem fénixů hó ó, lotosů, 

buddhistických světců, draků v oblacích etc., vnitřní svatyňka 

s otevíracími dvířky ukrývá sošku bódhisatwy, celkové rozměry 

30 × 10 × 9 cm

Vyvolávací cena:  17 000 Kč

Odhadní cena: 25 000 – 30 000 Kč

389

Dekorativní slonovinová nádoba

Čína, období republiky (minkuo), 1. pololovina 20. století, 

nádoba se snímatelným víkem dekorovaným mýtickým lvíčkem 

foo, držícího pod tlapou kouli, tělo nádoby s bočními držadly 

zdobenými úponkovým motivem s kruhy je ve stylu starověkých 

bronzových rituálních nádob, v tomto případě trojnožky li, korpus 

je zdoben motivem draků nad vlnami, nohy pak hlavami mýtických 

lvů, apokryfně datováno érou Čchien Lung, prolamovaný 

podstavec z tvrdého dřeva, celkové rozměry 19 × 17 × 6,5 cm

Vyvolávací cena:  22 000 Kč

Odhadní cena: 30 000 – 35 000 Kč

390

Koule ze slonové kosti

Dálný východ, 19. století, korpus slepený s obdélníkových 

segmentů s mírně zvlněným radiálním kanelováním, průměr 14 cm

Vyvolávací cena:  20 000 Kč

Odhadní cena: 35 000 – 40 000 Kč
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I. Úvodní ustanovení

1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost 

Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 44474, se sídlem 

Denisova 306/21, 779 00 Olomouc, IČ: 28611705, DIČ: CZ 28611705 (dále 

jen „aukční dům“), která organizuje dražbu uměleckých děl a starožitností. 

Aukce pořádané podle tohoto aukčního řádu jsou organizovány v souladu 

s právními normami České republiky a podle mezinárodních zvyklostí 

v oblasti obchodu s uměním.

2. Aukce jsou neveřejné a jsou přístupné pouze pro klienty aukčního domu 

a další osoby se souhlasem aukčního domu. Konání aukce je oznamováno 

podle uvážení aukčního domu, obvyklým způsobem, například na webu 

www.ustar.cz, v aukčním katalogu apod.

3. Tento aukční řád je pro všechny účastníky aukce závazný a osoby 

zúčastněné na aukci jsou povinny ho dodržovat.

II. Dražební předměty

1. Předměty zařazené do dražby jsou označeny čísly, jimiž je dáno pořadí 

v aukci, jsou popsány a reprodukovány v aukčním katalogu včetně 

vyvolávací ceny a odhadní ceny. Vyvolávací ceny aukčních předmětů jsou 

uvedeny bez aukční přirážky a DPH.

2. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle 

nejlepšího vědomí a svědomí odborníků aukčního domu, po konzultaci 

s experty v daném oboru a s přihlédnutím k informacím poskytnutých 

prodávajícími. Aukční dům výslovně upozorňuje účastníky dražby, že 

v aukci nabízí předměty již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich 

vzniku. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen takové chyby 

a poškození, které ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být 

nefunkční, restaurované, poškozené apod., což je již zohledněno v ocenění 

dražebního předmětu. Předměty technického charakteru, jako jsou například 

hodiny a hodinky jsou prodávány bez jakékoli záruky na jejich funkčnost.

3. Aukční dům si vzhledem k časové prodlevě mezi vydáním aukčního 

katalogu a konáním samotné aukce vyhrazuje právo opravit informace 

uvedené k dražebním předmětům zveřejněné v katalogu. Tyto případné 

úpravy ústně oznámí licitátor bezprostředně před dražbou příslušného 

dražebního předmětu.

4. Dražitel má možnost si nabízené předměty před aukcí fyzicky prohlédnout 

během předaukční výstavy v termínech uvedených v aukčním katalogu. 

Po dobu výstavy jsou všichni návštěvníci povinni respektovat veškerá 

opatření podniknutá na ochranu vystavených dražebních předmětů. 

V průběhu výstavy a samotné aukce je zakázáno bez souhlasu aukčního 

domu pořizovat jakékoli fotografie, zvukové či obrazové záznamy. 

V případě, že se zájemce nemůže zúčastnit předaukční výstavy, může si 

aukční předměty prohlédnout na webu www.ustar.cz, kde jsou detailně 

nafoceny a popsány. Během dražby nejsou aukční předměty již vystavovány. 

U položek, jejichž vyvolávací cena přesahuje 10 tis. Kč, mohou dražitelé 

požádat aukční dům o zaslání zprávy o stavu dražebního předmětu včetně 

případných dalších fotografií. Aukční dům neodpovídá za případné barevné 

odchylky fotografovaných dražebních předmětů.

5. Reklamace týkající se funkčnosti, ceny, jakosti a stavu předmětu dražby 

jsou po vydražení (tj. udělení příklepu) vyloučeny a aukční dům nemá 

povinnost je řešit.

6. Předměty označené v katalogu hvězdičkou s písmeny (*KP) byly 

prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích 

předpisů. Účastníci dražby budou licitátorem na tuto skutečnost upozorněni 

před zahájením dražby daného předmětu. Vývoz všech předmětů kulturní 

hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji 

a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích 

předpisů. Aukční dům nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani 

záruky o tom, zda aukční předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním 

omezením.

7. Společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. výslovně prohlašuje, že 

neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které 

mohou vzniknout s vývozem či dovozem aukčních předmětů vydražiteli, 

prodávajícímu či komukoli jinému.

III. Účastník aukce

1. Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá 

k právním úkonům, dodržující tento aukční řád a pravidla slušného 

a vhodného chování na aukci. Účastníky dražby mohou být pouze klienti 

společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. a další osoby, které budou 

se souhlasem aukčního domu předem zaregistrování jako účastníci 

dražby. Každý účastník dražby je povinen se před začátkem aukce řádně 

zaregistrovat a vyzvednout si dražební číslo, pomocí něhož bude činit 

nabídky na koupi aukčního předmětu. Aukční dům vyžaduje zaplacení 

vratné zálohy 1 tis. Kč na dražební číslo. Záloha bude vrácena proti 

dražebnímu číslu během dražby a po ukončení dražby, nejpozději však 

do 60 minut od ukončení dražby posledního předmětu aukce. K registraci 

dražitele je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu 

totožnosti a u právnických osob i aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné 

evidence, ve které je zapsaná. Z tohoto výpisů musí být patrné, kdo může 

jménem právnické osoby jednat.

2. Aukce prováděné aukčním domem jsou neveřejné, okruh jejich účastníků 

je omezen a na aukční registraci není právní nárok. Aukční dům může 

odmítnout registraci účastníka dražby i bez udání důvodu. Osoba, která se 

pokusila narušit dražbu nebo dokonce způsobila zmaření dřívější dražby 

aukčního domu, nesmí být účastníkem aukce. Účastníkem dražby nesmí 

být navrhovatel (tj. vlastník dražebního předmětu) ani osoba, která by 

v prospěch navrhovatele dražila. Je-li aukční dům navrhovatelem, toto 

omezení pozbývá platnosti.

IV. Způsoby dražby bez osobní přítomnosti na dražbě – Dražba 

v zastoupení

1. DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT 

2. DRAŽBA PO TELEFONU – dražba zprostředkovaná v reálném čase 

po telefonu 

3. ON-LINE DRAŽBA – dražba v reálném čase zprostředkovaná přes tyto 

servery:

a) www.invaluable.com 

b) www.liveauctioneers.com 

c) www.en.51bidlive.com 

d) www.livebid.cz

Na základě písemné plné moci se lze aukce účastnit i v nepřítomnosti. 

Formulář s plnou mocí pro registraci na dražbu v zastoupení je k dispozici 

na internetových stránkách www.ustar.cz nebo na konci aukčního katalogu. 

Vyplněná plná moc s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu musí 

být doručena aukčnímu domu nejpozději 24 hodin před začátkem aukce, 

a to buď elektronicky na e-mail antik@ustar.cz nebo fyzicky na adresu 

pražské prodejny Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., Rytířská 532/9, 110 

00 Praha 1. Formuláře doručené po uzávěrce budou akceptovány pouze 

v rámci možností, bez jakékoliv záruky. Aukční dům si vyhrazuje právo 

vyžádat si od dražitelů bankovní garanci nebo zálohu až do výše poloviny 

vyvolávací ceny.

AUKČNí ŘáD
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DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT

Pro tento způsob dražení musí dražitel vyplnit a doručit aukčnímu domu 

písemnou plnou moc (formulář pro registraci na dražbu v zastoupení) 

obsahující určité označení zmocnitele, zmocněnce, katalogové číslo 

a popis dražebního předmětu, určení maximálního limitu (maximální 

částka neobsahující aukční provizi, kterou je ochoten zmocnitel zaplatit 

za vydražený předmět), datum a podpis zmocnitele.

DRAŽBA PO TELEFONU

Prostřednictvím aukce po telefonu může dražitel dražit předměty 

s vyvolávací cenou nad 5.000,– Kč. Pro registraci k dražbě po telefonu 

použijte stejný formulář jako u dražby v zastoupení s písemným limitem. 

Dražitel v plné moci musí uvést určité označení zmocnitele, zmocněnce, 

označit políčko DRAŽBA PO TELEFONU, uvést jazyk, v němž bude dražba 

po telefonu vedena, telefonní číslo, pomocí něhož chce dražit, katalogové 

číslo a popis dražebního předmětu, datum a podpis zmocnitele.

ON-LINE DRAŽBA

Zprostředkovaná on-line dražba v reálném čase přes www.invaluable.com, 

www.liveauctioneers.com, www.en.51bidlive.com a www.livebid.cz.

Více informací o způsobu a podmínkách dražby naleznete na výše 

uvedených webových stránkách. Online dražba probíhá podle podmínek 

uvedených na těchto serverech. 

Aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o. výslovně upozorňuje 

dražitele, že neručí za případné nedoručení či opomenutí registrace 

plné moci k dražbě v zastoupení, za nedostupnost telefonního čísla či 

selhání spojení chybou telekomunikací, za trvalý a nepřerušovaný přístup 

dražitele k on-line dražbě a funkčnost systému, a to zejména s ohledem 

na skutečnost, že řadu vnějších podmínek není schopen aukční dům 

žádným způsobem ovlivnit.

V. Pravidla a průběh aukce

1. Dražba je vedena v českých korunách. Aukci jménem aukčního domu 

řídí licitátor, který oznamuje pořadové číslo předmětu, jeho stručný popis 

a vyvolávací cenu. Po vyvolání předmětu mohou účastníci aukce vlastnící 

dražební číslo činit závazné nabídky (tzv. příhozy), a to tak, že účastník 

dražby zvedne viditelně v ruce uchopené dražební číslo. Účastník dražby 

je podáním příhozu neodvolatelně vázán a potvrzuje, že se s předmětem 

aukce a jeho popisem řádně seznámil a za danou částku předmět koupí. 

Aukce předmětu se koná, pokud účastníci aukce činí příhozy.

Příhozy určuje licitátor takto:

100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 3 000 Kč

500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč

1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 20 000 Kč

2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50 000 Kč

5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 100 000 Kč

10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 500 000 Kč

50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 000 Kč

100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 000 Kč

200 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 000 Kč a více.

Úpravy příhozu i pořadí příhozů podle aktuální situace může činit pouze 

licitátor.

2. Nebyl-li učiněn příhoz, prohlásí licitátor předmět aukce za neprodaný. 

Pokud účastníci aukce činí příhozy, počítá licitátor příhozy narůstajícím 

způsobem. Dražební předmět je prodán nejvyšší nabídce. Nabídne-li více 

účastníků dražby současně stejný příhoz a není-li učiněna vyšší nabídka, 

rozhodne licitátor o tom, komu z těchto účastníku bude předmět prodán, tzv. 

přiklepnut. Příhoz sálového účastníka dražby má přednost před ostatními 

nabídkami. Při shodě písemných limitů se vydražitelem stává osoba, která 

doručila aukčnímu domu písemný limit dříve. On-line dražitel a dražitel 

po telefonu musí vždy podat nabídku o určený příhoz vyšší. Okamžitou 

aukční cenou se rozumí částka, za niž je aukční předmět v průběhu 

narůstání příhozů vyvoláván. Není-li přes výzvu licitátora učiněn vyšší příhoz, 

zopakuje licitátor poslední nejvyšší nabídku a se slovy …poprvé, …podruhé, 

…potřetí pro číslo… a úderem kladívka dražbu ukončí. Tím je uzavřena kupní 

smlouva na předmět dražby mezi aukčním domem a účastníkem aukce, 

který učinil nejvyšší příhoz (dále jen „vydražitelem“). V případě, že bude 

během dražby předmětu omylem přehlédnuta vyšší nabídka, může licitátor 

ihned po udělení příklepu odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy a dražbu 

předmětu prodloužit akceptováním opomenuté vyšší nabídky. Případné 

námitky k průběhu dražby musí být vzneseny ihned, přímo v aukčním sále, 

jinak nebudou brány v potaz. Jménem aukčního domu řeší tyto námitky 

s konečnou platností licitátor, a to v duchu zásad poctivého obchodního 

styku a mezinárodních zvyklostí.

VI. Cena dosažená vydražením, kupní cena a platební podmínky

1. Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší nabídka učiněna 

účastníkem dražby, které licitátor udělil příklep. Tuto cenu nelze dodatečně 

snížit. Vydražitel, který podáním nejvyššího příhozu vyhrál aukci je 

obeznámen s tím, že k ceně dosažené vydražením si aukční dům účtuje 

aukční provizi ve výši 20 % z ceny dosažené vydražením. Tato aukční 

provize je konečná a je v ní zahrnuta DPH a autorská daň GESTOR. 

Vydražitel zaplatí tuto aukční provizi současně s cenou dosaženou 

vydražením.

Aukční provize při dražbě přes servery www.invaluable.com, www.

liveauctioneers.com a www.en.51bidlive.com je stanovena ve výši 23 %.

2. Úhrada kupní ceny, čímž se rozumí zaplacení ceny dosažené vydražením 

s aukční provizí, může být provedena následujícími způsoby:

a) v hotovosti v českých korunách u částek nepřesahujících 

270 000 Kč. Po předchozí domluvě s aukčním domem je možné 

vydražené předměty zaplatit v hotovosti i v EUR nebo USD. Pro 

přepočet bude použit aktuální devizový kurz valuta nákup EUR/CZK 

stanovený Českou národní bankou v den konání aukce,

b) bankovním převodem na účet společnosti Starožitnosti-Galerie 

USTAR, s. r. o. vedený u Raiffesenbank, a. s., číslo účtu: 5028663001, 

kód banky: 5500, IBAN CODE: CZ8455000000005028663001, 

SWIFT CODE: RZBCCZPP,

c) platební kartou MASTER CARD nebo VISA – v tomto případě bude 

účtován bankovní poplatek ve výši 3 % z celkové kupní ceny.

3. Veškeré závazky vůči aukčnímu domu musí být vypořádány do 7 dnů ode 

dne vydání prodejního dokladu, není-li dohodnuto jinak. Pokud je vydražitel 

v prodlení s úhradou celkové dlužné částky, náleží aukčnímu domu smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky denně.

4. Neuhradí-li vydražitel kupní cenu vydraženého předmětu ve stanovené 

lhůtě, je aukční dům oprávněn vymáhat uhrazení kupní ceny soudní cestou. 

V tomto případě vydražitel nese všechny náklady související s vymáháním 

dlužné částky. Aukční dům může také místo vymáhání dlužné částky 

odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

VII. Nabytí vlastnictví a předání aukčního předmětu

1. Uhradil-li vydražitel úplnou sjednanou kupní cenu ve stanovené lhůtě, 

přechází na něj vlastnictví aukčního předmětu v okamžiku zaplacení. Tímto 

okamžikem přešlo na vydražitele i nebezpečí škody, zničení, ztracení či 

nahodilého zhoršení stavu předmětu koupě. Veškeré služby poskytnuté 

aukčním domem se pro daňové účely považují za poskytnuté předáním 

dražebního předmětu kupujícímu (vydražiteli).

2. Vydražené předměty mohou být vydány vydražiteli až po zaplacení 

celkové dlužné částky vzniklé vůči aukčnímu domu v souvislosti 

s vydražením aukčního předmětu. Vydražitel obdrží od aukčního domu 

daňový doklad případně i písemné potvrzení o nabytí vlastnictví k předmětu 

dražby.

3. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli na základě dokladu 

potvrzujícího zaplacení dražebního předmětu buď ten týž den v místě 

konání aukce, nebo v pražské galerii aukčního domu Starožitnosti-Galerie 

USTAR, s. r. o., na adrese Rytířská 532/9, Praha 1 (otevírací doba: po-pá 

10:00 až 12:30 a 13:30 až 18:00). Výdej dražebních předmětů doporučujeme 
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dohodnout předem na telefonu +420 603 871 364. Předmět aukce může být 

vydán pouze vydražiteli nebo osobě, která se prokáže notářsky ověřenou 

plnou mocí, již vydražitel zmocňuje tuto osobu k převzetí vydraženého 

aukčního předmětu.

4. Uskladnění vydražených předmětů je do 20 dnů zdarma. Po uplynutí 

této doby je aukční dům oprávněn vydražiteli účtovat skladné za každý 

další den a každý koupený dražební předmět 200 Kč denně. Nevyzvedne-

li si vydražitel zakoupený a zaplacený předmět do 60 dnů od data konání 

aukce, je aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o. oprávněný předmět 

dražby prodat jinému zájemci, a to za cenu, za kterou ho lze prodat. V tomto 

případě vydražitel nemá právo na žádné odškodnění.

VIII. Poaukční prodej nevydražených položek

Nevydražené předměty je možné zakoupit do 7 dnů po ukončení aukce. 

Předměty bude možné v tzv. poaukčním prodeji zakoupit za cenu, která 

odpovídá spodní hranici odhadní ceny uvedené v katalogu s 20% aukční 

přirážkou. 

IX. Zasílání dražebních předmětů

Po písemné dohodě s vydražitelem zašle aukční dům v rámci území České 

republiky dražební předmět na adresu určenou vydražitelem. Aukční 

dům nezajišťuje přepravu aukčních předmětu do zahraničí. Pro odeslání 

předmětu mimo území ČR si musí kupující sám a na vlastní náklady zajistit 

zákonem stanovené dokumenty potřebné k vývozu daného předmětu 

mimo území České republiky. K přepravě může vydražitel využít služeb 

specializovaných přepravních společnosti jako je např. SPEDIA, FedEx, UPS, 

DHL, atd. Aukční dům doporučuje pro zahraniční přepravu vydražených 

předmětů společnost SPEDIA, s. r. o. (www.spedia.cz, e-mail: spedia@spedia.

cz, tel / fax : +420 220 805 503 ), případně pana Ing. Martina Chramostu 

(export@stodola.cz, +420 602 561 120). Veškeré náklady spojené 

s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel. Cena za přepravu předmětu 

se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Nebezpečí 

škody na předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem, kdy byl 

předmět aukce předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje 

přepravu předmětu aukce na místo určené vydražitelem.

X. Odpovědnost za škodu

1. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny dle nejlepšího 

vědomí a svědomí odborníků aukčního domu po konzultaci s experty 

v daném oboru. Údaje v aukčním katalogu jsou uváděny s cílem maximálně 

objektivně informovat zájemce o koupi. Tyto údaje jsou výsledkem pečlivých 

šetření, přesto však nemůže být přesnost těchto informací zaručena. Každý 

účastník dražby by se měl před aukcí osobně seznámit se stavem každého 

dražebního předmětu a je výhradně na jeho uvážení, zda předmět dražby 

odpovídá uvedenému popisu. Zájemce si může nabízený předmět odborně 

posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně, případně má možnost si 

přizvat k prohlídce svého nezávislého znalce.

2. Dražební předměty je oprávněn reklamovat pouze a výlučně 

kupující, a to pouze v prodejnách aukčního domu Starožitnosti-Galerie 

USTAR, s. r. o. Vydražitel může odstoupit od koupě dražebního předmětu, 

pokud do 30 dnů ode dne ukončení aukce doručí aukčnímu domu písemný 

znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět 

aukce za falzum, padělek, repliku či dobovou kopii, a potvrdí se, že dražební 

předmět je skutečně padělaný či vadný. Aukční předmět musí být vrácen 

aukčnímu domu ve stavu, ve kterém se nacházel v době dražby. V případě 

jakéhokoli poškození aukčního předmětu reklamace není možná. Následně 

aukční dům vrátí vydražiteli celou kupní cenu, kterou zaplatil společnosti 

Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. za dražební předmět. Reklamace 

po uplynutí 30denní lhůty ode dne vydražení jsou vyloučené a aukční dům 

nemá povinnost je řešit.

3. Vydražitel výslovně souhlasí s tím, že pokud aukční dům bude odpovídat 

vydražiteli za škodu, bude tato náhrada škody omezena, a to maximálně 

do výše zaplacené kupní ceny předmětu dražby. Aukční dům není povinen 

hradit škodu, ušlý zisk, ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout 

v souvislosti s koupí dražebního předmětu.

4. Pokud původní majitel (navrhovatel) dražebního předmětu zatají 

aukčnímu domu vadu díla, nebo neví o vadě díla, která se zjistí až po aukci, 

odpovědnost v plné výši nese navrhovatel.

XI. Závěrečné ustanovení

Koupě dražebního předmětu v aukci a právní vztahy s tím související se řídí 

českým právem. K případnému řešení sporů z dražby je oprávněný věcně 

příslušný soud dle sídla společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o.

XII. Význam výrazů a znaků uvedených v katalogu

Podle mínění našich expertů mají v katalogu uvedené výrazy tento význam:

signováno – podepsáno rukou umělce,

připsáno – pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce,

označeno – popsáno možná cizí rukou,

dílna/studio – dílo vytvořené pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním 

okolí umělce,

škola – dílo vytvořené v časové a stylové blízkosti umělce nebo regionální 

skupiny umělců,

okruh – dílo vytvořené v širokém okruhu vlivu umělce,

následovní – dílo vytvořené ve stylu umělce, ale případně později,

napodobitel – dílo vzniklé napodobením nebo opakováním díla vzniklého 

neurčitého data po díle.

*KP – předmět dražby byl prohlášen státem za kulturní památku a podléhají 

režimu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

a ve znění prováděcích předpisů.

V Praze dne 1. 4. 2016 

Ing. Pavel Urban, jednatel 

Ing. Zdeněk Urban, jednatel

Aukční dům: Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o., IČ: 28611705, 

DIČ: CZ28611705

Sídlo: Denisova 306/21, 779 00 Olomouc

Webové stránky: www.ustar.cz 

Telefon: +420 603 871 364 

E-mail: antik@ustar.cz
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2. aukce výtvarného umění a starožitností 
Palác Žofín      14. 5. 2016, 14:00

 Dražba na písemný limit / Absentee bid form

 Dražba po telefonu / Telephone bid form

  Jazyk pro dražbu po telefonu / Language for bid by telephone

   čeština     /      english

  Telefonní číslo pro dražbu po telefonu / Telephone for auction bidding

  

PLNá MOC /  BID FORM
PRO DRAŽBU V ZASTOUPENí

Zmocnitel tímto zmocňuje společnost 

Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o., 

zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

v oddílu C, vložce číslo 44474, se sídlem 

Denisova 306/21, 779 00 Olomouc, 

IČ: 28611705, DIČ: CZ 28611705 dále jen 

„zmocněnce“, k předkládání nabídek 

na koupi níže uvedených dražebních 

předmětů při dražbě organizované 

zmocněncem a všem úkonům, které 

souvisejí se zastupováním zmocnitele 

při dražbě. Zmocnitel tímto prohlašuje, 

že jsou mu známy dražební podmínky 

včetně aukčního řádu, který je nedílnou 

součástí aukčního katalogu, a bez výhrad 

s nimi souhlasí.

ZMOCNITEL / ASIGNOR

 
Jméno a příjmení / First name and last name

 
Ulice / Street

 
PSČ / Postal code

 
Datum narození / Date of birth

 
Telefon / Telephone

 
E-mail

 
Obec / City

 
Země / Country

 
č. OP nebo č. pasu / ID card or Passport numer

 
Platnost do / Empire date

 
Vydal / Issued by

BANKOVNÍ INFORMACE ZMOCNITELE / BANK DETAILS OF ASIGNOR

 
Název banky / Name of Bank

 
Číslo účtu / Account number

 
IBAN

 
Adresa banky / Bank address

 

 
SWIFT CODE

NABÍDKA / BIDS

Číslo položky / Lot Předmět dražby / Lot description Limitní cena v Kč* / Top limit in CZK*

* Limitní cena nezahrnuje aukční provizi a DPH / * These limits do not include fees and taxes

 
Místo a datum / Place and Date

 
Podpis / Signature

Odešlete na mail. adresu antik@ustar.cz 
Send by e-mail to antik@ustar.cz
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JEDNY Z NEJLEPŠÍCH HODIN SVÉHO DRUHU NA SVĚTĚ

Barokní nástěnné konzolové hodiny signované Le Roy A Paris

Hodinář: Julien Le Roy, narozen roku 1686 v Tours, Francie, od roku 1713 

mistr hodinář, královský hodinář Ludvíka XV. (1710 – 1774)

Datace: 2. čtvrtina 18. století

Rozměr: 124 × 50 × 24 cm

Stroj: 8 denní chod, špindlový krok, roční věčný kalendář, zvonkohra 

na 9 zvonků, 4/4 bití na zvoneček, celkem 10 zvonků

Funkce hodin: zobrazují hodiny, minuty, den v týdnu, astronomické 

symboly, měsíce v roce, délku měsíce, znamení zvěrokruhu, den 

v měsíci, postavení Slunce a postavení Měsíce. Hodiny každých 15 minut 

hrají melodii a v celou hodinu hrají jak melodii, tak odbíjejí hodiny. 

Možnost vypnout a zapnout repetici a bití.

Hodinová skříň: dubový korpus, zlacený bronz, mosaz, multi-barevný 

email, perleť

Číselník: ručně tepaný zlacený obecný kov, ručně malovaný email, 

modřené ocelové ručičky

Literatura: fotografie hodin je reprodukovaná v knize Palais Daun-Kinsky 

– Wien, Freyung /Beiträge… von Hellmut Lorenz, 2001, strana 202.

Provenience: Palác Daun-Kinsky ve Vídni, z pozůstalosti Františka 

Oldřicha Kinského (1936 – 2009)

Konzultováno s celosvětově uznávaným expertem na francouzské 

hodiny a také ve specializovaném evropském a americkém muzeu.

 
Julien Le Roy

 
Ludvík XV.

ONE OF THE BEST CLOCK OF THIS TYPE IN THE WORLD

Extremely rare baroque console clock labelled Le Roy A Paris

Watchmaker: Julien Le Roy (1686 – 1759), master since 1713, clockmaker of the King 

Louis XV. (1710 – 1774)

The most skillful clockmaker in France, possibly in Europe.

Period: second quarter of the 18th century 

Movement: duration of run 8 days, verge escapement, carillon quarter hour striking 

system upon a total of 10 bells, strikes and repetitions can be turned off, displays hour, 

minute, day of the week with astronomic symbols, months, position of the sun considering 

the length of the day, moon phase and moon calendar, zodiac signs, length of the month, 

retrograde date display, massive brass spring mechanism, triple steel string and screw.

Case: multi-coloured „Contre Partie“ Boulle housing, oak corpus, gilted bronze, brass, 

pearl

Dial: hand-painted enamel, blued steel hands

Size: 124 × 50 × 24 cm

Provenance: Palais Dain-Kinsky in Vienna, Austria 

From estate František Oldřich Kinský

Literature: Palais Daun-Kinsky - Wien, Freyung, 2001, pg. 202, App.238

The clock was consulted with internationally renowned expert on french antique clocks 

and also in specialized European and American museum.

MIMOŘáDNá 
EXKLUZIVNí 
NABíDKA

Bližší informace poskytuje 

Ing. Pavel Urban,  

+420 603 871 364
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2. AUKCE
Výtvarné umění a starožitnosti

Sobota 14. 5. 2016 od 14:00

Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

VÝSTAVA DRAŽENÝCH PŘEDMĚTŮ

V prodejně: Rytířská 9, Praha 1, Starožitnosti – Galerie USTAR

Pondělí 18. 4. až pátek 13. 5. 2016

Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.

www.ustar.cz


