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1. auction Conditions and Liability

 By participating in the auction, the Bidder 
accepts the auction terms and Conditions of 
arcimboldo, published in the catalogue and 
on the arcimboldo website. in the event of 
any discrepancies, the following provisions 
shall prevail over the auction terms and 
Conditions. Every Bidder is personally liable 
for bids submitted by him/her.

2. registration

 arcimboldo accepts bids only under the 
following conditions:

	 •	 Bidders	who	wish	to	submit	their	bids	by	
telephone or in writing or via internet must 
register with arcimboldo no later than 48 
hours prior to the start of the auction.

	 •	 Bidders	participating	in	the	salesroom	
must register with arcimboldo prior to the 
auction.

	 •	 The	form	provided	by	Arcimboldo	must	
be used for registration. it is available at the 
exhibition rooms, published in the catalogue 
and downloadable from the arcimboldo 
website.

	 •	 The	registration	form	must	be	completed	
and duly signed by the Bidder.

	 •	 A	copy	of	the	Bidder's	valid	passport	
and credit card must be enclosed with 
registration.

3. Down Payment for Premium Lots  
(lots marked in the catalogue with the 
symbol "∆").

 to secure its claims and those of the vendor, 
arcimboldo requires a deposit of the amount 
specified hereunder from every Bidder 
(“Down Payment”) for Premium Lots (lots 
marked in the catalogue with the symbol 
"∆"). this Down Payment must be credited 
to the following account no later than  
24 hours prior to the start of the auction 
when bidding by telephone or in writing.  
internet bidding will not be available for 
Premium Lots.

Important Information for Bidders Domiciled Outside the EU 
(“Bidder” or “Bidders”) Participating in the Auctions of  
Galerie Arcimboldo, s.r.o. (“Arcimboldo”)*

 raiffeisenbank a. s., Prague,  
Czech republic

 account number: 4310085001

 Bank Code: 5500

 sWiFt-BiC (Bank international Code): 
rZBCCZPP

 iBan (international Bank account number): 
CZ5555000000004310085001

3.1 Down Payment for written and  
telephone bids:

 Written and telephone bids shall only be 
accepted after receipt of a Down Payment 
of 30% of the total of the asking prices of 
the items for which the purchaser wishes to 
submit a bid.

3.2 Down Payment for Bidders participating in 
the salesroom:

 Bids of Bidders personally attending the 
auction shall only be accepted after receipt 
of a Down Payment of Eur 10,000 (ten 
thousand Euros). the Down Payment must 
be paid to arcimboldo in cash, by Visa/
mastercard or bank transfer prior to the 
start of the auction.

4. Payment for the auctioned items

 the payment for the auctioned items must 
be made according to the auction terms 
and Conditions, under which arcimboldo 
is authorized to charge the credit card 
supplied by the Bidder. an additional fee of 
3% of the invoiced sum shall be charged for 
credit card payments.

 if a Bidder does not pay within the term of 
payment set forth in the auction Conditions, 
arcimboldo shall be entitled to charge a 
default interest of 10% p.a.

 Down Payments will be offset against the 
invoiced sum. surplus Down Payments will 
be refunded to the Bidder after the auction 
without delay.

 arcimboldo will release the auctioned  
items only once the full invoiced sum has 
been paid.

禾祺亚洲艺术品拍卖会非欧盟籍竞买人须知

1.	 拍卖条件和责任

	 竞买人参加拍卖即表示接受禾祺拍卖行（以

下简称禾祺）拍卖会在目录中公示的参拍条

件。如果与目录所示条件相悖，以下列条款

为准。

	 在编制本图录的有限时间内，对图录内所有

有关中国画的归属、来源以及年代等信息，

我们均力求精确与可靠，但我们并不对这些

信息承担任何责任，也不对上拍的这些物品

提供担保，也不接受申诉。

	 竞买人对其出价承担个人责任。

2.	 登记

	 2.1竞买人希望以电话、书面,网上形式参

拍，必须在拍卖前至少48小时向禾祺登记。

	 2.2	出席拍卖会的竞买人必须在拍卖前向禾

祺登记。

	 2.3	登记必须使用禾祺提供的表格。该表格

在预展厅提供、刊印在目录单中或可从禾祺

网站上下载	。

	 2.4	登记须附有竞买人护照和信用卡的复印

件。

	 2.5	竞买人必须填写登记表并亲笔签名。

3.	 带有三角符号的拍品定金

	 为保障禾祺及出品人的权利，禾祺要求竞买

人欲竞拍带有三角符号的拍品提供保证金，

若竞买人以电话、书面形式参拍，则必须在

拍卖前24小时将保证金存入下列账户：

	 开户银行：Raiffeisenbank	a.s.,	

Prague,Czech	republic

	 结算号：4310085001

	 银行代码:	5500

	 SWIFT	CODE（BIC）（银行识别码	）：	

RZBCCZPP

	 IBAN（国际银行账户号码）:	

CZ5555000000004310085001

	 请注意拍卖带有三角符号的拍品，不能进行

网上竞买。

	 3.1书面和电话竞买的定金：

	 竞买人须提供希望竞买物品起拍价的30%的

定金，才可参加书面或电话竞拍。

	 3.2	现场参拍者的定金：

	 参拍者欲竞拍带有三角符号的拍品需提供

10,000欧元的保证金后，才有资格参加拍

卖。保证金必须在拍卖会开始前以现金、EC

卡或者银行转账方式向禾祺支付。

4.		佣金

	 买受人需支付的包含增值税在内的佣金。提

醒买家注意，	在携带拍品离开欧盟时无法办

理退税。

	 4.1	通过Visa和Master国际信用卡支付应付

款,	禾祺会收取应付款总额3%的附加费。

		 4.2	拍定物品的付款成功竞拍物品的账单须

在拍卖结束后7日内支付。如果买方延迟付

款，将按照账单金额收取10%的违约利息。

		 4.3	如果买方不付款或不按时付款，禾祺将

要求买方继续履行合同。

	 无需通知直接取消合同，并有权直接将该物

品出售或拍卖。

	 4.4	买方保证金将抵销账单金额。多余保证

金将在拍卖会后毫不迟延地返还竞买人。禾

祺仅在完全收到账单金额后才移交拍定物

品。

* Please note that the full version of the auction terms and conditions can be found at the end of this catalogue. 注:拍卖时间和条件说明可见目录尾页	。
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1 
mEdiTUJÍcÍ bUddHa ŠÁKJamUNi     
dynastie ming, přelom 15. a 16. století. Výška 60 cm.     
Dřevo se zbytky zlacení a polychromie na lakovém 
podkladě. Buddha spočívá na lotosovém trůně  
ve vadžrovém sedu. 
Provenience: významná rakouská sbírka.
a LarGE GiLt anD LaCQuErED WooDEn FiGurE  
oF sHakYamuni BuDDHa
ming Dynasty, 15th/16th century. Height 60 cm.     
Provenance: important austrian private collection.     
明（15-16世纪）木雕漆鎏金释迦牟尼佛像，高60厘米。

来源：重要奥地利收藏家私人收藏。

150 000 Kč   6 250 EUR
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32 4

2     
bÓdHiSaTTVa KUaN-JiN     
dynastie ming, přelom 16. a 17. století. Výška 20,5 cm.     
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě. Bódhisattva 
kuan-jin, čínská podoba bódhisattvy avalókitéšvary, sedí  
v meditační pozici. Levou rukou vytváří kolo nauky  
a pravou, která je volně položená dlaní dopředu, vyjadřuje 
gesto plnění přání. Hlavu zdobí bohatá čelenka, v jejímž 
středu se nachází malá postava transcendentního  
buddhy amitábhy.          
a sEatED BronZE FiGurE oF GuanYin     
ming Dynasty, turn of the 17th century. Height 20.5 cm.     
traces of gilding. unsealed.  
Provenance: Czech private collection.
明晚（16-17世纪），铜漆鎏金观音像，高20.5厘米。

有冷金残留，底未封。

来源：捷克收藏家私人收藏。

35 000 Kč     1 460 EUR

3     
bUddHa GaUTama JaKo dÍTĚ     
dynastie ming, počátek 17. století. Výška 20 cm.     
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě. Postava 
novorozeného Buddhy je umístěna na ozdobném 
podstavci tvaru lotosového květu. Přes rameno má šerpu, 
levá ruka ukazuje směrem k nebesům a pravá na zem.          
a BronZE FiGurE oF tHE inFant BuDDHa Gautama     
Late ming Dynasty, early 17th century. Height 20 cm.     
traces of gilding. 
Provenance: Czech private collection.
明晚（17世纪初），铜漆鎏金释迦牟尼佛像，高20厘米。

来源：捷克收藏家私人收藏。

16 000 Kč     670 EUR

4     
FiGUra NEbESKÉHo GENErÁla     
dynastie ming, počátek 17. století. Výška 20 cm.     
Bronz se zbytky zlacení na lakovém podkladě.  
Plastika zobrazuje jednoho z dvaatřiceti nebeských 
generálů - ochránců víry. Generál je oblečen v ozdobné 
zbroji a přes ramena má přehozen nebeský šál, který 
splývá až na zem. Postava je umístěna na vyvýšeném 
podstavci, jenž je zezadu signován.          
a BronZE FiGurE oF a HEaVEnLY GEnEraL     
Late ming Dynasty, early 17th century. Height 20 cm.
traces of gilding. signed on the base. 
Provenance: Czech private collection.      
明晚（17世纪初），铜漆鎏金天王像，高20厘米。

来源：捷克收藏家私人收藏。

36 000 Kč     1 500 EUR
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5 
bUddHa ŠÁKJamUNi     
dynastie ming, 16. století. Výška 33 cm.     
Zlacený bronz. Buddha Šákjamuni je zde zobrazen  
v lotosovém sedu. ruce jsou složené na sobě  
v meditačním gestu (dhjánamudra). Buddhovo tělo, oděné 
do bohatě nařaseného roucha s ozdobným květinovým 
pásem na okrajích, nese na hrudi symbol svastiky.  
Jeho klidný, ale soustředěný výraz a přivřené oči 
vypovídají o hlubokém pohroužení do meditace. 
Provenience: významná německá sbírka.         
a FinE GiLt anD LaCQuErED BronZE FiGurE  
oF BuDDHa sHakYamuni      
ming Dynasty, 16th century. Height 33 cm.     
Provenance: important German private  collection. 
明（16世纪），铜鎏金释迦牟尼佛像，高33厘米。

来源：重要德国收藏家私人收藏。

450 000 Kč     17 750 EUR
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6 7

6    
dÁKa     
Tibet, 17. století. Výška 9 cm.     
Bronz. Velmi vzácně se vyskytující figura ochranného 
božstva dáky. Postava je modelována v úkroku doleva 
(alídha) na nízkém lotosovém podstavci. Hledí s hrozivým 
výrazem a s doširoka otevřenými ústy nad sebe, jeho 
hlava je zdobena korunou z lebek. V rukách zkřížených 
na prsou drží hromoklín (vadžra) a zvonek (ghanta). Dáka 
(požírač) je zemským duchem, pohlcujícím vše zkažené. 
Jeho schopností bylo využíváno při léčitelských rituálech, 
kdy se nemocným skrze jeho otevřená ústa podávaly léky.
a rarE BronZE FiGurE oF Daka     
tibet, 17th century. Height 9 cm.     
Provenance: important Czech private collection. 
17世纪西藏能食空行铜像,	高9厘米。

来源：重要捷克收藏家私人收藏。

120 000 Kč     5 000 EUR

7 
ŽENSKÝ dHarmaPÁla ŠrÍ dÉVÍ     
18. století. Výška 16,5 cm.     
Zlacený bronz. ochranné božstvo Šrí Déví představuje buddhistickou 
obdobu krvežíznivé hinduistické bohyně kálí. Je pokládána za strážkyni 
nauky, za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvyšších představitelů 
tibetu, dalajlamy a pančhenlamy. Jako démonka s děsivým úšklebkem 
v obličeji, korunou z lebek a třetím okem na čele bočně sedí na divokém 
oslu a cválá přes moře krve usmrcených nepřátel. V levé ruce drží 
misku z lebky naplněnou krví. sedlová pokrývka je zhotovena z kůže 
stažené z těla a hlavy zlého jakši, jehož přemohla. Pod ní visí dvě hrací 
kostky, jimiž se metá o další trvání života. mimořádně kvalitní práce.          
an EXCEPtionaL GiLt BronZE FiGurE oF sHri DEVi     
18th century. Height 16.5 cm.     
the exceptional quality of craftsmanship indicates that this figure was 
most likely created at the royal workshops in Beijing. 
Provenance: important Czech private collection. 
18世纪铜鎏金吉祥天母像,	高16.5厘米。

来源：重要捷克收藏家私人收藏。

220 000 Kč             9 170 EUR
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8 9

8     
GUrU milarÉPa     
Tibet, počátek 18. století. Výška 12,5 cm.     
Zlacený bronz. milarépa (1040 - 1123) je jedním  
z nejoblíbenějších tibetských světců. Jeho figura, 
umístěná na dvojitý lotosový podstavec, zaujímá pozici 
napůl uzavřeného sedu (ardhaparjanka). Pravou ruku  
má tradičně přiloženou k uchu, aby slyšel hudbu sfér  
a hlas učení.           
a GiLt BronZE FiGurE oF miLarEPa     
tibet, early 18th century. Height 12.5 cm.     
Provenance: important Czech private collection.       
18世纪铜鎏金密勒日巴修行者,	高12.5厘米。

来源：重要捷克收藏家私人收藏。

75 000 Kč     3 125 EUR

9     
VadŽrabHairaVa     
Tibet, 18. století. Výška 14 cm.     
Bronz se zbytky zlacení a polychromie na lakovém 
podkladě. Jámantaka v podobě Vadžrabhairavy, děsivého 
vládce hromoklínu, má devět hlav s rozšklebeným 
buvolím obličejem. Je zobrazen v objetí se svou jóginí 
Vidjádharou, jejímiž atributy jsou miska z lebky  
a sekáček. Při úkroku doprava zašlapává svýma šestnácti 
nohama těla bytostí. Jeho 34 rukou drží atributy, kterými 
jsou např. miska z lebky a sekáček, lidská ruka, planoucí 
ohniště, kůže z hlavy s vlasy, válečný luk a další.          
a BronZE FiGurE oF VaJraBHairaVa     
tibet, 18th century. Height 14 cm.     
traces of gilding. 
Provenance: Czech private collection. 
18世纪西藏铜鎏金大威德金剛像，高14厘米。

来源：捷克收藏家私人收藏。

80 000 Kč     3 335 EUR
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10     
VElKÉ VYKUŘoVadlo     
17. století. Výška 49 cm.     
Patinovaný bronz. Vykuřovadlo tradičního tvaru na třech 
vyšších nožkách, které nesou dekor maskaronů, je na těle 
zdobeno cizelovaným motivem draků a parciální malbou 
přírodním lakem za studena. na bocích jsou umístěna 
výrazná držadla v podobě stylizovaného žezla žu-i a víko 
je opatřené figurou sedícího lvíčka s perlou.  
na dně signováno.          
a FinE LarGE BronZE CEnsEr     
17th century. Height 49 cm.     
Patinated bronze decorated with incised and painted 
natural cold lacquer. signed on the bottom.
Provenance: Czech private collection. 
17世纪铜狮钮如意耳大香炉，高49厘米。

来源：捷克私人收藏。

底有款。

85 000 Kč     3 540 EUR

11
VElKÉ VYKUŘoVadlo TiNG
Přelom 17. a 18. století. Průměr 19,5 cm.     
Patinovaný bronz. Jednoduchá prohnutá ucha.  
trojnožka typu ting patří k nejobvyklejším archaickým 
tvarům bronzových čínských nádob. tělo vykuřovadla  
nese tři kartuše s arabským textem.  
na podední apokryfní značka éry süan-te.
a rarE LarGE BronZE triPoD CEnsEr  
WitH araBiC insCriPtion
Late 17th/early 18th century. Diameter 19.5 cm.  
Xuande mark. 
Provenance: Czech private collection. 
17-18世纪阿拉伯文双冲耳三足炉，直径19.5厘米。

来源：捷克私人收藏。

炉底有字：大明宣德五年监督工部官臣吴邦佐造

65 000 Kč     2 710 EUR

12     
VYKUŘoVadlo TiNG     
Přelom 17. a 18. století. Průměr 16,5 cm.     
Patinovaný bronz. nádoba s jednoduchými prohnutými 
uchy spočívá na třech nožkách. 
na podední apokryfní značka éry süan-te.           
a BronZE triPoD CEnsEr     
Late 17th/early 18th century. Diameter 16.5 cm.  
Xuande mark. 
Provenance: Czech private collection. 
17-18世纪铜双冲耳三足炉，	直径16.5厘米。

底有款：大明宣德年制。

30 000 Kč     1 250 EUR
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13

14

17 18

15

13
VYKUŘoVadlo TYPU TiNG
dynastie Čching, 19. století. Výška 39 cm.
Bronzové vykuřovadlo tvaru čtyřbokého kotlíku  
je dekorováno rytými motivy fénixů a netopýrů  
na podkladě nekonečného meandru. na těle jsou patrné 
zbytky zlacení. nožky zdobeny lvími hlavami, na bocích 
dvě prohnutá ucha.
a LarGE BronZE CEnsEr, DinG
Qing dynasty, 19th century. Height 39 cm.
Provenance: Czech private collection.
１９世纪鼎式铜制香炉，炉身镌刻龙凤纹，四足饰有狮首，	
其中两只耳碰弯。高39厘米。

来源：捷克私人收藏。	

45 000 Kč     1 875 EUR

14     
NEFriToVÝ KroUŽEK     
19. století. Průměr 5,5 cm.     
světlý nefrit s rytým dekorem horské krajiny a nápisy.          
a LarGE WHitE JaDE rinG WitH CarVED LanDsCaPE 
anD insCriPtion     
19th century. Diameter 5.5 cm.     
Provenance: Czech private collection. 
19世纪	玉书法刻字环，直径：5.5厘米。

来源：捷克私人收藏。

15 000 Kč     625 EUR

16    
NEFriToVÝ PŘÍVĚSEK S oPicÍ     
20. století. Výška 6,3 cm.     
světlý nefrit s červenohnědými 
skvrnami. Řezba zpodobňuje 
figuru opice s mládětem, symbol 
dlouhověkosti.          
a WHitE JaDE monkEY PEnDant     
20th century. Height 6.3 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪和田玉灵猴献寿手把件，
高：6.3厘米。

来源：捷克私人收藏。

30 000 Kč     1 250 EUR

17     
NEFriToVÝ PŘÍVĚSEK S KaPrY  
VE VlNÁcH     
20. století. Výška 5,7 cm.     
světlefialový nefrit se zelenými 
žilkami. motiv kaprů plujících proti 
proudu v čínské tradici symbolizuje 
vytrvalost, odolnost a trpělivost.          
a LiGHt PurPLE anD GrEEn JaDE 
LEaPinG CarPs PEnDant     
20th century. Height 5.7 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪紫萝兰地儿挂绿冰种“连年有
鱼”翡翠牌，高：5.7厘米。

来源：捷克私人收藏。

35 000 Kč     1 460 EUR

18     
NEFriToVÝ PŘÍVĚSEK S VolaVKoU     
20. století. Výška 5,6 cm.     
mělká reliéfní řezba v bílém nefritu. 
Volavka v čínské tradici značí 
setrvalý vzestup a dalekou cestu.          
a WHitE JaDE HEron anD Lotus 
FLoWEr PEnDant     
20th century. Length 5.6 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪和田玉“一鹭莲科”牌，
高：5.7厘米。

来源：捷克私人收藏。

30 000 Kč     1 250 EUR

15    
NEFriToVÁ FiGUrKa bŮŽKa dloUHoVĚKoSTi     
19. století. Výška 5,5 cm.     
Řezba ve světlém nefritu znázorňuje jednoho  
z nejoblíbenějších bohů staré Číny Šou-laa, bůžka 
dlouhého věku.          
a smaLL WHitE JaDE FiGurE oF sHouLao     
19th century. Height 5.5 cm.     
Provenance: Czech private collection. 
19世纪	白玉寿星小雕像，高：5.5厘米。

来源：捷克私人收藏。

17 000 Kč     710 EUR

16
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20 21

19

19     
bUddHa amiTÁJUS     
Přelom 18. a 19. století. Výška 14,5 cm.     
slonovina. amitájus je emanací amitábhy, buddhy 
nekonečného světla. Buddha sedí ve vadžrové pozici  
na dvojitém lotosovém trůnu. Jeho ruce spočívají  
na klíně a drží misku na almužnu. Zdobí jej 
bódhisattvovské šperky, ke kterým patří pětihrotá 
čelenka, velké kulaté náušnice, náhrdelníky, náramky  
a nákotníčky.          
a FinE iVorY FiGurE oF amitaYus     
Late 18th/early 19th century. Height 14.5 cm.     
Provenance: austrian private collection.   
18-19世纪	象牙阿弥陀佛像，高14.5厘米。

来源：奥地利私人收藏。

75 000 Kč     3 125 EUR

20     
KrÁSKa S KoŠEm PiVoNĚK     
První polovina 20. století. Výška 20 cm.     
Řezba ve slonové kosti s parciální polychromií.          
a CarVED iVorY FiGurE oF a BEautY WitH PEoniEs     
First half of the 20th century. Height 20 cm.     
Provenance: Czech private collection. 
20世纪上半叶牙雕仙女像，高：20厘米。

来源：捷克私人收藏。

23 000 Kč     960 EUR

21     
FiGUra KraSaVicE S PiVoŇKami     
První polovina 20. století. Výška 15 cm.     
Řezba ve slonové kosti.          
a CarVED iVorY FiGurE oF a BEautY WitH PEoniEs     
First half of the 20th century. Height 15 cm.     
Provenance: Czech private collection. 
20世纪象骨雕仙女像，高：15厘米。

来源：捷克私人收藏。

21 000 Kč     875 EUR
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24 27

22     
PoSTaVa NESmrTElNÉHo  
lioU-cHaJE     
19. století. Výška 16,3 cm.     
Řezba ve slonovině.          
a CarVED iVorY FiGurE oF Liu Hai     
19th century. Height 16.3 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
19世纪象牙雕刘海戏金蟾像，	
高：16.3厘米。

来源：捷克私人收藏。

25 000 Kč     1 040 EUR

23     
NESmrTElNÝ lioU-cHaJ  
S roPUcHoU     
Počátek 20. století. Výška 8 cm.     
Řezba ve  slonovině s parciální 
polychromií zachycuje chlapce  
Liou Chaje, který dle pověsti vylákal 
provazem se zlaťáky ze studny 
ropuchu, v níž byl proměněn  
jistý lakomec.          
a CarVED iVorY FiGurE oF Liu Hai     
Early 20th century. Height 8 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪象牙雕刘海戏金蟾像，	
高：8厘米。

来源：捷克私人收藏。

14 000 Kč     585 EUR 

24     
PoSTaVa dÍVKY S mÍČEm SEdÍcÍ  
Na lVÍČKU     
První polovina 20. století.  
Výška 12,5 cm.     
Řezba ve slonovině s parciální 
polychromií a zlacením.          
a CarVED iVorY FiGurE oF a GirL 
WitH a BaLL astriDE a Lion     
First half of the 20th century.  
Height 12.5 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪象牙雕童子舞狮像，	
高：12.5厘米。

来源：捷克私人收藏。

18 000 Kč     750 EUR

25     
cHlaPEc S KVĚTEm PiVoŇKY     
Počátek 20. století. Výška 12,5 cm.     
Řezba ve slonovině.          
a CarVED iVorY FiGurE oF a BoY 
WitH a PEonY     
Early 20th century. Height 12.5 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪象牙雕童子持花像，	
高：12.5厘米。

来源：捷克私人收藏。

18 000 Kč     750 EUR

26    
rYbÁŘ S UdicÍ     
Počátek 20. století. Výška 14,5 cm.     
Řezba ve slonovině zpodobňuje 
starce na rybách, což je symbolem 
klidu a trpělivosti.          
a CarVED iVorY FisHErman 
FiGurE     
Early 20th century. Height 14.5 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪象牙雕渔翁像，高：14.5厘米。

来源：捷克私人收藏。

12 000 Kč     500 EUR

27     
FiGUra dĚVČÁTKa S KaPrEm  
a PiVoŇKoU     
Počátek 20. století. Výška 10 cm.     
Řezba ve slonovině s parciální 
polychromií a zlacením.          
a CarVED iVorY FiGurE oF a GirL 
WitH a CarP anD a PEonY     
Early 20th century. Height 10 cm.     
Provenance: Czech private 
collection. 
20世纪象牙雕童子“莲年有鱼”像，	
高:	10厘米。

来源：捷克私人收藏。

16 000 Kč     670 EUR
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30

29

28     
dEKoraTiVNÍ VYŘEZÁVaNÝ KEl     
dynastie Čching, 19. století. délka 75 cm.     
slonovina. Detailní řezba draků prohánějících  
se v oblacích. umístěno na ozdobném stojanu  
z tvrdého dřeva.          
a FinELY CarVED iVorY tusk WitH DraGons  
in CLouDs on a HarDWooD stanD     
Qing Dynasty, 19th century. Length 75 cm.     
Provenance: Czech private collection. 
19世纪象牙雕摆件，长：	75厘米。

来源：捷克私人收藏。

90 000 Kč     3 750 EUR

29  
oZdobNÁ laVicE     
Čína, počátek 20. století. Šířka 130 cm.     
růžové dřevo s perleťovou intarzií. Přední strana opěradla 
lavice je zdobena kartušemi s výjevy z klasického díla 
čínské literatury „románku tří království”, které jsou 
orámovány bohatou řezbou v podobě čtyřprstých draků  
ve vlnách. Zadní strana nese intarzovaný motiv květin.          
a CHinEsE EXPort motHEr-oF-PEarL inLaiD 
rosEWooD BEnCH     
Early 20th century. Length 130 cm.     
Provenance: Czech private collection. 
20世纪中国造欧式红木雕龙镶螺钿“三国故事”图双人座椅，
长：130厘米。

来源：捷克私人收藏。

60 000 Kč     2 500 EUR

30    
PÁr HEdVÁbNÝcH ZÁVĚSŮ KcHE-S’     
Polovina 19. století. 345 x 115 cm každý.     
Výšivka hedvábnými nitěmi na hedvábém podkladě 
béžové barvy. Dekorováno skupinkou draků ve vlnách 
pronásledujících planoucí perlu. 
Provenience: čínský salonek prvorepublikového ministra 
financí aloise rašína (1867 - 1923).
a Pair oF FinE LarGE kEsi DraGon PanELs     
19th century. 345 x 112 each.     
silk embroidered with dragons chasing a flaming pearl.
Provenance: Both panels were part of the decoration of 
the “Chinese room” in the home of the first Czechoslovak 
finance minister alois rašín (1867 - 1923).
19世纪一对龙纹大绣片，宽长：115	x	345厘米。

来源：捷克斯洛伐克第一共和国财政部长Alois	Rasin		
(1867-1923)中国沙龙。

80 000 Kč   3 335 EUR

ˇ
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31   
SoUbor JEdENÁcTi obraZŮ Z oriENTÁlNÍHo 
SaloNKU 
18. století. 107,5 x 56 cm. 
kolorovaný tisk na papíře, dva výjevy dodatečně 
přemalovány olejovými barvami. Evropské rámy.  
soubor alternuje figurální výjevy a motivy květin a ptáků. 
Dva výjevy doprovázejí nápisy a další uzavírá signatura: 
sung-ling ču-žen.
Provenience: významná evropská soukromá sbírka. 
CoLLECtion oF 11 Prints From an oriEntaL 
BouDoir
18th century. 107.5 x 56 cm. 
Coloured prints on paper, European frames.  
the collection includes figural, floral and bird motifs. 
two of the prints bear calligraphy, one of them is signed: 
songling zhuren.
Provenance: important European private collection.
花鸟人物主题半印半绘品集11幅

中国，18世纪。107.5	x	56厘米。

欧框半印半绘纸本。

此半印半绘品集主要以花鸟和人物为绘画主题，其中两幅有题
词，落款为松陵主人。

题识：婴儿观志鸡场上去印提戈宋代始，侍臣虽乏周年子将相
原来预上知。

款识：松陵主人画。

来源:重要欧洲私人收藏。	

400 000 Kč     16 665 EUR
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32 
CHU CCHUNG (ČINNÝ 1425 - 1436) 
NaPÁJENÍ KoNÍ 
15. století. 156,5 x 101,5 cm. 
malba na hedvábí. rámováno.
Signováno u levého okraje: chu cchung. 
Chu Cchung pocházel z žu-kao v provincii tiangsu. 
Působil na císařském dvoře za panování süan-te  
(1425 - 1436). specializoval se na malbu květin a stromů 
ve stylu ma Jüana a na malbu sedlaných ořů ve stylu 
jüanské školy.
Provenience: sbírka Dr. ing. L. kapsy.
Publikováno: Curt Glaser - umění Číny a Japonska, 
Praha, s.V.u. mánes, 1930, tab. XLVii.
HU CONG (ACTIVE 1425 - 1436) 
WatErinG tHE HorsEs
15th century. 156.5 x 101.5 cm. 
ink and colours on silk. Framed. 
signed on the left: Hu Cong.

Hu Cong came from rugao in Jiangsu province.  
He worked at the imperial court of Xuande (1425 - 1436).  
He specialized in flower and bird painting in the style  
ma Yuan, and in the painting of horses in the Yuan style. 
Provenance: Collection of Dr. ing. L. kapsa.
Published: Curt Glaser - umění Číny a Japonska, Prague, 
s.V.u. mánes, 1930, tab. XLVii.
胡聪（创作活跃期：1425－1435）

饮马图

中国，15世纪。156.5	x	101.5厘米	。

镜框设色绢本。

胡聪为明代画家，生卒不详，活跃时期：1425－1435年，	
江苏如皋人，宣德年间武英殿画士，擅画鞍马，画从宋人中
来，线条清隽，树石得马远法，行笔遒劲。

来源：捷克斯洛伐克医生Kapsa私人收藏。

出版：此画曾被收入在《科特格拉泽——中国和日本的艺术》
一书中，画号：47。	

350 000 Kč     14 585 EUR

33  
ČUNG KcHUEJ V ČErVENÉm ŠaTĚ 
19. století. 99 x 41 cm. 
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Hranatá pečeť: Cchang-ťing-š’, kulatá: sü-mi.
Z reversu nápis: Figurální obraz od mingského malíře Wu. 
Provenience: sbírka českého sinologa. 

ZHonG kui 
19th century. 99 x 41 cm. 
ink and colours on paper.  
Hanging scroll, brocade mounting.
square seal: Cangjingshi, round seal: Xumi.
inscription on reverse: mingren Wu hua renwu.
Provenance: Private collection of a Czech sinologist.
佚名

钟馗图

中国，	19世纪。99	x	41厘米。

卷轴设色纸本，锦缎装潢。

衿印：藏经室。须弥。

来源：捷克汉学家私人收藏。	

25 000 Kč      1 040 EUR
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34 
ČCHIEN CAJ (1708 - 1793) 
bambUS VE VĚTrU 
datováno 1772. 63,5 x 30,5 cm. 
tušová malba na papíře.  
Závěsný svitek, hedvábná montáž.
Čchien Caj pocházel z význačné rodiny ze siou-šuej  
v provincii Če-ťiang. stal se vysokým císařským 
úředníkem, nezbohatl však a ve stáří se živil prodejem  
své tvorby, zejména obrazů bambusu.
nápis: namalováno na podzim roku 1772 ve městě  
siou-šuej v provincii Če-ťiang. 
Pečeť: tchuo-š’ šu-chua.
Provenience: sbírka filozofa Františka Černého  
(1926 - 2010). Zakoupeno v březnu 1956 v Pekingu. 

QIAN ZAI (1708 - 1793) 
BamBoo in tHE WinD 
Dated 1772. 63.5 x 30.5 cm. 
ink on paper. Hanging scroll, silk mounting.
inscription: Painted in the autumn of 1772 in Zhejiang 
province, Jiaxing city.
seal: tuoshi shuhua.
Provenance: Collection of Czech philosopher František 
Černý (1926 - 2010) who purchased this painting  
in Beijing in march 1956.
钱载 (1708—1793)

风竹图

中国清朝，1772年。	63.5	x	30.5	厘米。

挂轴水墨纸本,绢装裱。

款识：壬辰秋日秀水钱载。衿印：箨石书画。

来源:捷克哲学家Frantisek	Cerny	(1926-2010)于1956年
在北京购得并收藏。	

50 000 Kč     2 085 EUR

35
ŤIANG JÜ-ŤIEN (19. STOLETÍ) 
VodNÍ orcHidEJ 
datováno: prosinec 1840. 65 x 30 cm. 
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, hedvábná montáž. 
Ťiang Jü-ťien byl znalcem čínského písma, kaligrafem  
a malířem orchidejí. Působil jako člen spolku  
si-ling jin-še.
signatura: Ťiang Jü-ťien sie. 
kulatá pečeť: Ťiang.
Provenience: sbírka filozofa Františka Černého  
(1926 - 2010). Zakoupeno v březnu 1956 v Pekingu. 

JIANG YUJIAN (19TH CENTURY) 
orCHiDs 
Dated: December 1840. 65 x 30 cm. 
ink and colours on paper. Horizontal scroll, silk mounting.
signature: Jiang Yujian Xie.
round seal: Jiang.
Provenance: Collection of Czech philosopher  
František Černý (1926 - 2010) who purchased this 
painting in Beijing in march 1956.
朝晚期蒋予检

兰草图

中国，清朝	1840年12月。65	x	30厘米。

挂轴设色纸本,	绢装裱。

题识：近墨花相宜，近朱花亦好。移向赤栏杆，聊当吉祥草。
庚子腊月蒋予检	（1840年12月）衿印：检。

来源:捷克哲学家Frantisek	Cerny	(1926-2010)于1956年
在北京购得并收藏。	

50 000 Kč     2 085 EUR
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36 
WU CHU-FAN (1894 - 1968) 
HorSKÝ ÚTUlEK Za lETNÍHo dNE 
datováno: pátý měsíc, léto 1935. 102,5 × 31,5 cm. 
tušová malba na papíře.  
Závěsný svitek, hedvábná montáž.
Význačný kaligraf a krajinář konzervativního zaměření 
činný od roku 1922 v Šanghaji.
nápis: Putoval jsem v horách Lu-šan a po návratu 
namaloval, co jsem tam uviděl.
signatura: Wu Chu-fan.
Pečeť v pravém rohu dole: Wu Chu-fan. 
na nálepce z vnější strany svitku: sia-ž’ šan-ťü,  
Wu Chu-fan.
Provenience: sbírka Zdeňka sklenáře (1910 - 1986). 

WU HUFAN (1894 - 1968) 
mountain sHELtEr on a summEr DaY 
Dated: 5th month, summer 1935. 102.5 × 31.5 cm. 
ink and colours on paper. Hanging scroll, silk mounting.
inscription: i wandered in the Lushan mountains,  
and when i returned i painted what i saw there.
signature: Wu Hufan.
seal in the bottom right corner: Wu Hufan. 
Provenance: Collection of Czech painter  
Zdenek sklenar (1910 - 1986).
吴湖帆（1894－1968）

夏日山居图

中国，1935年。102.5	x	31.5	厘米。

挂轴设色纸本,	绢装裱。

款识：乙亥夏五月秋游庐山所见归来画此。	题识：吴湖帆。

来源：捷克著名画家Zdenek	Sklenar	(1910-1986)私人收
藏。	

450 000 Kč     18 750 EUR
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37 
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
dVĚ TYKVE a lUČNÍ KobYlKa 
40. léta 20. století. 35 × 35 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno.
signatura: Lao Pching.
Pečeť: Paj-š’ lao-žen.
Provenience: sbírka Zdeňka nerušila (1931 - 1983). 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
tWo GourDs anD a GrassHoPPEr  
1940s. 35 × 35 cm. ink and colours on paper. Framed.
signed: Lao Ping.
seal: Baishi laoren.
Provenance: Collection of Zdeněk nerušil (1931 - 1983).
齐白石（1864－1957）

葫芦螳螂图

中国，大约为20世纪40年代。35x35厘米。

镜框设色纸本。

题识：老萍。衿印：白石老人。

来源:捷克哲学家，诗人，翻译家和舞蹈家Zdenek	Nerusil	
(1931-1983)的私人收藏。

750 000 Kč     31 250 EUR

Zdeněk Nerušil (1931 - 1983)

Filosof, básník, překladatel a tanečník.  
V dubnu 1955 se zůčastnil čtyřměsíčního 
zájezdu Československého státního souboru 
písní a tanců do Číny. Jeho velký zájem  
o současné čínské výtvarné umění ho zavedl  
i do studia mistra Čchi Paj’-še.

Philosopher, poet, translator and dancer.  
in april 1955, he took part in a four month trip 
to China with the Czechoslovak state song  
and Dance Ensemble. During this time, his deep 
interest in contemporary Chinese art led him  
to the studio of the master painter Qi Baishi.

捷克哲学家，诗人，翻译家和舞蹈家。1955年

四月，随捷克斯洛伐克国家歌舞团前往中国，

停留4个月。在此期间，缘于对中国当代艺术的

浓厚兴趣他曾多次拜访中国国画大师齐白石的

画室。
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38 
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
bEGÓNiE 
datováno 1948. 101,5 x 34 cm. 
Tuš a barvy na papíře. rámováno.
nápis: V roce 1948 osmaosmdesátiletý stařec Paj-š’. 
Pečeť: Paj-š’.
Provenience: sbírka Zdeňka nerušila (1931 - 1983). 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
BEGonias  
Dated 1948. 101.5 × 34 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
inscription: in 1948, 88 years old man Baishi.
seal: Baishi.
Provenance: Collection of Zdeněk nerušil (1931 - 1983). 
齐白石（1864－1957）

秋海棠图

中国，1948年。101.5	x	34厘米。

镜框设色纸本。

款识：戊子白石老人八十八矣。衿印：白石。

来源:捷克哲学家，诗人，翻译家和舞蹈家Zdenek	Nerusil	
(1931-1983)的私人收藏。

1 500 000 Kč     62 500 EUR
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39 
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
ViNNÁ rÉVa 
50. léta 20. století. 33 x 33 cm. 
Tuš a barvy na papíře. rámováno.
signatura: Paj-š’ lao-žen.
Provenience: sbírka filozofa Františka Černého  
(1926 - 2010). Zakoupeno v březnu 1956 v Pekingu. 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
GraPEs
1950s. 33 x 33 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
signature: Baishi laoren.
Provenance: Collection of Czech philosopher  
František Černý (1926 - 2010) who purchased this 
painting in Beijing in march 1956.
齐白石（1864－1957）

葡萄图

中国，20世纪50年代。33	x	33厘米。

镜框设色纸本。

题识：白石老人。

来源:捷克哲学家Frantisek	Cerny	(1926-2010)于1956年
在北京购得并收藏。

250 000 Kč     10 415 EUR
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Xenie Dvorská  (1932 - 1991)

absolvovala obor čínština a dějiny Dálného 
východu na FF uk v Praze. roku 1953 odjíždí 
do Pekingu, kde na tamní univerzitě navštěvuje 
kurzy čínštiny. V letech 1954 - 1959 pak studuje 
dějiny čínské hudby a literatury na Ústřední 
hudební akademii v tchien-ťinu. Po návratu  
do vlasti pracuje na česko-čínském slovníku  
v orientálním ústavu ČsaV, působí v umělecké 
komisi při Českosloveské orientalistické 
společnosti, překládá, píše články a vyučuje 
čínštinu. V 60. letech se účastní řady 
orientalistických a sinologických kongresů 
a přednáší v zahraničí. Je autorkou řady 
významných odborných publikací o dějinách  
a teorii čínské hudby.

studied Chinese and Far East history at Charles 
university in Prague.  in 1953, she  travelled 
to Beijing, where she studied Chinese at the 
university.  From 1954 to 1959, she studied  
the history of Chinese music and literature  
at the Central music academy in tianjin.  
after returning to Czechoslovakia, she worked 
on a Czech-Chinese dictionary at the oriental 
institute of the Czechoslovak academy of 
sciences, was a member of the artistic 
commission of the Czechoslovak orientalist 
society, translated, wrote articles and taught 
Chinese. During the 1960s, she took part 
in a number of orientalist and sinological 
conferences and lectures abroad. she is 
the author of a number of renowned expert 
publications on Chinese musical history  
and theory.

毕业于布拉格查理大学哲学系远东历史和汉语专

业。1953年到北京当地大学留学参加汉语学习

班。1954-1959年到天津中央音乐学院学习中

国音乐和文学史。归国后在捷克斯洛伐克社科

院东方研究所参加捷汉大辞典的编译工作，并在

捷克斯洛伐克东方社会艺术委员会任职，从事翻

译、著作和教学汉语工作。60年代多次参加东

方和汉学会议，并在国外讲学。出版多部重要的

中国音乐理论和音乐史著作。

40  
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
GlYcÍNa a VČElKY 
Kolem roku 1950. 107 x 33 cm.
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
nápis: V hlavním městě namaloval stařec Paj-š’. 
Pečeť: Čchi ta.
Provenience: sbírka Xenie Dvorské (1932 - 1991).
Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’, Praha, odeon, 
1970, strana 113.
QI BAISHI (1864 - 1957) 
WistEria anD tWo BEEs 
C. 1950. 107 x 33 cm. 
ink and colours on paper.  
Hanging scroll, brocade mounting.
inscription: Painted by the old man Baishi in the  
capital city. 
seal: Qi Da.
Provenance: Collection of Czech sinologist Xenie Dvorská 
(1932 - 1991).
Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, odeon, 1970, 
page 113.
齐白石（1864－1957）

柴藤蜜蜂图

中国，	大约为1950年左右。107x33厘米。

挂轴设色纸本，锦缎装裱。

题识：白石老人画于京华。衿印：齐大。

来源：捷克汉学家Xenie	Dvorska(1932-1991)由齐白石本
人手中获得此画。

出版：此画被收入在Josef	Hejzlar编写的《齐白石》一书中
（布拉格1970年出版，113页）。

1 300 000 Kč     54 165 EUR
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41  
ČCHEN ŠAO-MEJ (1909 - 1954) 
KlÁŠTEr SEŠiTÝcH mraKŮ 
datováno 1939. 21 × 73 cm. 
tuš a slabé barvy na hedvábí.  
Horizontální svitek, brokátová montáž.
nápis: Věnováno dobrému příteli s’ Čchienovi.
Pečetě: Čchen Čang a Šao-mej. 
Pečeť v levém rohu dole: Šao-mej šu-chua.
Provenience: sbírka Xenie Dvorské (1932 - 1991). 
CHEN SHAOMEI (1909 - 1954) 
monastErY oF sEWn CLouDs 
Dated 1939. 21 × 73 cm. 
ink and colours on silk.  
Horizontal scroll, brocade mounting.
inscription: this painting is dedicated to a good friend  
si Qian. 
seals: 1) Chen Zhang, 2) shaomei.  
seal in the bottom left corner: shaomei shuhua.
Provenance: Collection of Czech sinologist Xenie Dvorská 
(1932 - 1991).
陈少梅（1909－1954）

云绕山寺图

中国，1939年。21	x	73厘米。

横轴淡设色绢本，锦缎装裱。

款识：缀云庵图。题识：思浅吾兄雅令已卯十月少梅陈云彰。
衿印：陈张。少梅。少梅书画。

来源：捷克汉学家Xenie	Dvorska	(1932-1991)由齐白石本
人手中获得此画。

450 000 Kč     18 750 EUR



43

Čínské umění a starožitnosti   arcimboldo   

42

arcimboldo   Čínské umění a starožitnosti

42 
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902 - 1976)
ŠaNGHaJ 
datováno 1956. 89,5 x 116,5 cm. 
olej na plátně. rámováno. 
signováno v pravém dolním rohu: 
Boh. Dvorský.  
Zezadu nápis: 31. Boh. Dvorský, 
Šanghaj, olej 56.
Provenience: sbírka Bohumíra 
Dvorského (1902 - 1976).
Publikováno: Jan tomeš - B. Dvorský, 
nakladatelství československých 
výtvarných umělců, edice nové 
Prameny, svazek 18, Praha, 1958, 
ilustrace číslo 25. 
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902 - 1976)
sHanGHai 
Dated 1956. 89.5 x 116.5 cm. 
oil on canvas. Framed.  
signed in the lower right corner: 
Boh. Dvorský. inscription on reverse: 
31. Boh. Dvorský, shanghai, oil 56. 
Provenance: Collection of Bohumír 
Dvorský (1902 - 1976).
Published:  Jan tomeš - B. Dvorský, 
nakladatelství československých 
výtvarných umělců, edition nové 
Prameny, volume 18, Prague, 1958, 
illustration number 25. 
捷克画家BOHUMIR DVORSKY 
(1902 - 1976) 

上海滩

中国	1956年.		
尺幅：89,5	x	116,5	厘米。	

镜框油画。

右下角题款：Boh.	Dvorsky.

背后有字：	31.	Boh.	Dvorsky,	
Sanghaj	（上海）,	olej	56.

来源：	Bohumír	Dvorsky私人收
藏.	

 250 000 Kč    10 415 EUR

43 
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902 - 1976)
PEKiNGSKÁ obcHodNÍ TŘÍda 
datováno 1.6.1956. 29,5 x 50,5 cm.
kresba. rámováno.
signováno v pravém dolním rohu: 
Boh. Dvorský, Peking 1.6.56.
Provenience: sbírka Bohumíra 
Dvorského (1902 - 1976).
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902 - 1976)
BEiJinG HiGH strEEt 
Dated 1.6.1956. 29.5 x 50.5 cm. 
Drawing. Framed. 
signed in the lower right corner: 
Boh. Dvorský, Bejing 1.6.56.
Provenance: Collection of  
Bohumír Dvorský (1902 - 1976).
捷克画家BOHUMIR DVORSKY 
(1902 - 1976) 

北京街景

中国	1956年6月1日。	
尺幅：	29,5	x	50,5	厘米。	

镜框素描。

右下角落款：Boh.	Dvorsky,		
Peking	（北京）1.6.56.

来源：Bohumír	Dvorsky私人收藏。

15 000 Kč     625 EUR

44 
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902 - 1976)
WU ČcHaNG 
datováno 1956. 13,3 x 21,5 cm. 
kresba. rámováno. 
signováno v levém dolním rohu:  
Wu Čang 1956, Boh. Dvorský. 
Provenience: sbírka Bohumíra 
Dvorského (1902 - 1976). 
BOHUMÍR DVORSKÝ (1902 - 1976)
Wu CHanG 
Dated 1956. 13.3 x 21.5 cm. 
Drawing. Framed. 
signed in the bottom left corner:  
Wu Chang 1956, Boh. Dvorský.
Provenance: Collection of  
Bohumír Dvorský (1902 - 1976).
捷克画家BOHUMIR DVORSKY 
(1902 – 1976)

武昌

中国	1956年。	
尺幅：13,3	x	21,5	厘米。	

镜框素描。

左下角题：Wu	Cang		(武昌）1956,	
Boh.	Dvorsky.

来源：	Bohumír	Dvorsky私人收	

15 000 Kč     625 EUR

Bohumír Dvorský (1902 - 1976)

absolvent oboru krajinomalby v ateliéru  
otakara nejedlého na akademii výtvarných 
umění v Praze. Často svá díla prezentoval  
v zahraničí, např. v roce 1940 na Biennale  
di Venezia v Benátkách, v roce 1948  
v riu de Janeiru a Helsinkách či v roce 1949 
ve stockholmu. roku 1971 mu byl udělen titul 
národní umělec. Čínu navštívil v roce 1956. 
Za svého pobytu, barvitě vylíčeného v bohatě 
ilustrovaném deníku, vytvořil několik velkých 
pláten a několik desítek kreseb.

studied landscape painting at the academy 
of Fine arts in Prague under otakar nejedlý. 
Frequently exhibited his work abroad,  
for example at the Biennale de Venezia in 1940, 
in rio de Janeiro and Helsinki in 1948, and  
in stockholm in 1949. in 1971 he was granted 

the title “national artist”. He visited China 
in 1956. During his stay, which he carefully 
documented and richly illustrated in his diary, 
he created a number of large canvases and 
dozens of drawings.

在布拉格艺术学院师从Otakar	Nejedly学习风景画，

经常在国外举办画展，例如1940年在威尼斯，1948

年在里约热内卢和赫尔辛基，1949年在斯德哥尔

摩。1971年他被授予“国家艺术家”称号。他于

1956年访问中国。他在日记里详细记录了在中国的所

见所闻，绘制了多幅大型油画和数十幅画作。
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45 
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
loToS 
1956. 66 x 34 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno. 
signatura: Šestadevádesátiletý Paj-š’. 
Pečeť: Paj-š’. 
Jedná se pravděpodobně o poslední lotos před malířovým 
skonem. Výtvarná zkratka jeho tušových maleb tehdy 
dosahovala vrcholu účinnosti a kvality. Lotos, stejně  
jako ostatní květy a ptáci, patřil k nejoblíbenějším 
malířským motivům starého pána Paj-š´ho.
Provenience: sbírka Josefa Hejzlara (1927 - 2012).
Publikováno: Josef Hejzlar - Čchi Paj-š’, Praha, odeon, 
1970, strana 169.
Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, Londýn,  
octopus Books, 1978, barevná ilustrace číslo 55. 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
Lotus  
1956. 66 x 34 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
signature: Baishi.
seal: Baishi.
Provenance: Collection of Czech sinologist Josef Hejzlar 
(1927 - 2012).
Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, odeon, 1970, 
page 169.
Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, London,  
octopus Books, 1978, color illustration number 55.
齐白石（1864－1957）

荷叶图

中国，	1956年。66	x	34厘米。

镜框设色纸本。

题识：九十六岁白石。衿印：白石。

来源：捷克著名汉学家Josef	Hejzlar私人收藏。

出版：此画被收入在捷克著名汉学家收藏家Josef	Hejzlar	
(1927	-	2012)	编撰《中国水墨画》（伦敦，Octopus	
books	1978年出版，画号：55）和《齐白石》（布拉格出版
社，1970，169页，画号：18,）两本书中。	

1 600 000 Kč     66 665 EUR
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46 
LI CHUA (1907 - 1994) 
cYKlUS oSmi ČErNobÍlÝcH dŘEVorYTŮ 
30. léta 20. století. 19 x 27 cm. 
Celý cyklus je vytvořen ve 30. letech ještě před válkou  
s Japonskem a popisuje tehdejší bídný život za Čankajška. 
Li Chua patřil k nejvýznamnějším grafikům 30. let v Číně.
Cyklus: 1) Útok, 2) oráči - lidští tahouni, 3) Vybírání 
pachtovného, 4) odvádění mužů do armády, 5) Partyzáni 
na pochodu, 6) Vítání vojáků, 7) Vojáci čtou noviny,  
8) radostný návrat z pole.
Provenience: sbírka Josefa Hejzlara (1927 - 2012), 
získáno přímo od autora roku 1953.
Literatura: Zdeněk Hrdlička - revoluční čínský dřevoryt, 
Praha, 1949, strana 68. 
LI HUA (1907 - 1994) 
a CoLLECtion oF EiGHt WooDCut Prints 
1930s. 19 x 27 cm.
Provenance: Collection of Czech sinologist Josef Hejzlar 
(1927 - 2012), received directly from the artist in 1953. 
Published: Zdeněk Hrdlička - revoluční čínský dřevoryt, 
Prague, 1949, page 68.
李桦木刻版画集 

中国，20世纪30年代。19x27厘米。

李桦（1907－1994），著名现代版画家，此画集于1935年
出版，共8幅。

来源：由捷克著名汉学家收藏家Josef	Hejzlar	(1927	-	
2012)	于1953年从版画家李桦	手中获得并收藏。

出版：此画集在捷克汉学家Zdenek	Hrdlicka编写的《中国革
命木刻画集》中被收入（1949年出版于布拉格，68页）。

80 000 Kč     3 335 EUR
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47  
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
laSKaVEc 
Kolem roku 1953. 70 x 34,5 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno.
signatura: třiadevadesátiletý Paj-š’. 
Pečeť pod signaturou: Paj-š’.
Provenience: sbírka českého lékaře, který v roce 1953 
navštívil Čínu s lékařskou delegací. 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
amarantH 
C. 1953. 70 x 34.5 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
signature: 93 years old Baishi.
seal under the signature: Baishi.
Provenance: Collection of a Czech doctor who visited 
China in 1953 with a Czechoslovak medical delegation.
齐白石（1864 － 1957）

苋菜图

中国，1953年。70	x	34.5厘米。

镜框设色纸本。

款识：九十三岁白石。衿印：白石。

来源:	捷克斯洛伐克医生代表团于1953年访问中国时收藏。

1 500 000 Kč     62 500 EUR
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48  
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
PĚT KrEVET 
nepřímo datováno 1952. 67 x 34,3 cm. 
tušová malba na papíře. rámováno.
signatura: Čchi Chuang zvaný starý muž Paj-š’  
ve věku osmaosmdesáti let.
Pečeť pod signaturou: Čchi Paj-š’.  
Provenience: sbírka českého lékaře, který v roce 1953 
navštívil Čínu s lékařskou delegací. 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
FiVE sHrimPs 
C. 1952. 67 x 34.3 cm. 
ink on paper. Framed.
signature: Qi Huang called old man Baishi  
in the age of 88.
seal under signature: Qi Baishi.
Provenance: Collection of a Czech doctor who visited  
China in 1953 with a Czechoslovak medical delegation.
齐白石（1864 － 1957）

五虾图

中国，1952年。67	x	34.3厘米。

镜框水墨纸本。

题识：八十八岁白石老人，齐璜。衿印：齐白石。

来源：捷克斯洛伐克医生代表团于1953年代访问中国时收藏。

1 500 000 Kč     62 500 EUR
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Radim Dreisl (1923 - 1953)

Významný hudební skladatel, absolvent pražské 
konzervatoře. V roce 1949 se stal uměleckým 
vedoucím armádního uměleckého souboru 
Víta nejedlého, se kterým absolvoval roku 
1952 úspěšné turné po Číně, jehož průběh byl 
zaznamenán v dokumentárním filmu režiséra 
Vojtěcha Jasného „Lidé jednoho srdce”.

renowned music composer, graduate  
of the Prague Conservatory. in 1949,  
he became the artistic director of the military 
artistic Ensemble of Vít nejedlý. the ensemble 
undertook a successful tour of China in 1952, 
which was documented in a film directed by 
Vojtěch Jasný, “People of one Heart”.

是著名的作曲家，毕业于布拉格音乐学

院。1949年，他成为Vít	Nejedly	军事艺术合

唱团的艺术指导。这个合唱团1952年到中国进

行了成功的巡回演出，此事在由Vojtěch	Jasny

执导的电影“万众一心”中有记载。

49  
ČCHI PAJ-Š’ (1864 - 1957) 
PĚT KrEVET 
50. léta 20. století. 101,5 x 34 cm. 
tušová malba na papíře.  
Závěsný svitek, brokátová montáž. 
signatura: Paj-š’ ve svých devadesáti letech.
Provenience: sbírka radima Dreisla (1923 - 1953). 
QI BAISHI (1864 - 1957) 
FiVE sHrimPs 
Early 1950s. 101.5 x 34 cm. 
ink on paper. Hanging scroll, brocade mounting.
signature: 90 years old Baishi.
Provenance: Collection of Czech composer and art 
director radim Dreisl (1923 - 1953).
齐白石（1864 － 1957）

五虾图

中国，	20世纪50年代。101.5	x	34厘米。

挂轴水墨纸本，锦缎装裱。

款识：九十岁白石。

来源:	著名捷克曲作家和Vit	Nejedly军事艺术合唱团艺术总监
Radim	Dreisl	(1923-1953)	私人收藏。

1 500 000 Kč     62 500 EUR
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50  
SÜ PEJ-CHUNG (1895 - 1953) 
SToJÍcÍ KŮŇ 
datováno 1949. 90 × 46 cm. 
tušová malba na papíře. rámováno.  
tento obraz je variací na sü Pej-chungovo oblíbené téma 
koně. Zde je zachycen s nadzvednutou levou přední nohou 
a načechranou hřívou, jakoby se právě zastavil  
po dlouhém cvalu. Jeho postava je namalována jistými 
tahy štětce, které svědčí o autorově mistrovství  
při zpracování tohoto námětu.
nápis: Začátkem zimy roku 1949 v Pekingu namaloval 
Pej-chung. 
Pečeť: sü Pej-chung.
Provenience: sbírka karla starého, vojenského přidělence 
v severní koreji v letech 1953 - 1957. 
XU BEIHONG (1895 - 1953) 
a stanDinG HorsE 
Dated 1949. 90 × 46 cm. 
ink on paper. Framed. 
inscription: sichou shihan, Beihong xie yu Beijing. 
[Beginning of winter 1949, Beihong painted in Beijing]. 
seal: Xu Beihong.
Provenance: Collection of karel starý, Czechoslovak 
military attaché in north korea in 1953 - 1957.
徐悲鸿（1895－1953）

骏马图

中国，1949。90x60厘米。

镜框水墨纸本。

题识：巳丑始寒悲鸿画于北京。衿印：徐悲鸿。

来源：捷克斯洛伐克武官Karel	Stary于1953年到1957年之
间在北朝鲜获得此画并收藏。

900 000 Kč     37 500 EUR
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51 
LIN FENG-MIEN (1900 - 1991) 
rYbÁŘ Na loĎcE 
40. - 50. léta 20. století. 33 x 33,5 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno.
obraz je malován v osobitém stylu, ke kterému malíř 
přešel ve 40. letech, když žil v domku u řek Ťiang-c’  
a Ťia-ling. obklopen přírodou, zabýval se vystižením jejích 
proměn a nálad.  opustil také tradiční formáty a zvolil 
formát čtverce. tento způsob výtvarného vyjadřování  
už neopustil po zbytek života.
signatura: Lin Feng-mien.
Pečeť: Lin Feng-mien.
Provenience: sbírka české sinoložky, zakoupeno  
v Pekingu roku 1955. 
Publikováno: a. Hoffmeister, L. Hájek, E. rychterová: 
současné čínské malířství, nČVu, Praha 1959, strana 139.

LIN FENGMIAN (1900 - 1991) 
FisHErman 
1940s - 1950s. 33 x 33.5 cm. 
ink and colours on paper. Framed. 
signature: Lin Fengmian.
seal: Lin Fengmian.
Provenance: Collection of a Czech sinologist, purchased 
in Beijing in 1955.
Published: a. Hoffmeister, L. Hájek, E. rychterová: 
současné čínské malířství, nČVu, Prague 1959, page 139.
林风眠(1900 – 1991)

中国，20世纪40-50年代。	33	x	33,5厘米。

镜框设色纸本。

款识：林风眠。衿印：林风眠

来源：捷克汉学家私人收藏，1955年购于北京。

出版：1959年捷克布拉格出版《中国当代美术》，	
139页。	

450 000 Kč     18 750 EUR
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52  
LI KCHE-ŽAN (1907 - 1989) 
bÁSNÍK TcHao JÜaN-miNG 
68 x 46 cm. 
tuš a barvy na papíře, nalepeno na kartonu. rámováno.
nápis: u plotu a bambusu si žlutých chrysantém plnou 
náruč natrhám. na míle vzdálený v podzimním oparu 
leskne se Jižních hor porcelán. 
nápis: kche-žan nakreslil básníka tchao Jüan-minga. 
Pečetě: kche-žan a C’ jou. 
Provenience: sbírka české sinoložky, zakoupeno přímo  
od autora roku 1955 v Pekingu. 
Publikováno: a. Hoffmeister, L. Hájek, E. rychterová: 
současné čínské malířství, nČVu, Praha 1959,  
str. 128 a 129.
E. rychterová: Li ko-jan - Ein chinesischer maler der 
Gegenwart, artia, Praha, 1963, obrazová příloha číslo 7.
LI KERAN (1907 - 1989) 
tHE PoEt tao YuanminG 
68 x 46 cm.  
ink and colours on paper, mounted on cardboard. 
Framed. 
seal: keran. 
Provenance: Collection of a Czech sinologist, purchased 
directly from the artist in Beijing in 1955. 
Published: a. Hoffmeister, L. Hájek, E. rychterová: 
současné čínské malířství, nČVu, Prague 1959,  
pages 128 and 129.
E. rychterová: Li ko-jan - Ein chinesischer maler der 
Gegenwart, artia, Prague, 1963, illustration number 7. 
李可染(1907 – 1989)

陶渊明

68	x	46厘米。

镜框设色纸本，纸版装裱。

衿印：可染

来源：捷克汉学家1955年购于李可染家中。	 	

出版：（1）1959年捷克布拉格出版《中国当代美术》，	
第128和129页。

(2)	1963年捷克布拉格出版，李可染画集，第七号作品。

1 600 000 Kč     66 665 EUR
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53 
LI KCHE-ŽAN (1907 - 1989) 
SPÍcÍ PaSÁČEK a bUVol 
50. léta 20. století. 81 x 50 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno.
Li kche-žan patřil k největším mistrům čínské tušové 
malby ve 20. století. Pasáčci buvolů jsou jeho oblíbeným  
a proslaveným námětem. 
signatura: namaloval kche-žan. 
Pečeť pod signaturou: kche-žan.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
LI KERAN (1907 - 1989) 
sLEEPinG sHEPHErD BoY anD a BuFFaLo 
1950s. 81 x 50 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
signed: keran hua (painted by keran). 
seal under inscription: keran, rotated  
90 degrees clockwise. 
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
李可染（1907－1989）

睡童放牧图

中国，大约为20世纪50年代。81x50厘米。

镜框设色纸本。

款识：可染画。衿印：可染。

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

900 000 Kč     37 500 EUR

Daniela Šejnohová (1929 - 2011)

Patřila k nejstarší generaci žáků věhlasného 
sinologa profesora J. Průška. několik let 
studovala v ČLr, po svém návratu pracovala  
v orientálním ústavu a přednášela čínský jazyk 
na institutu orientálních jazyků v Hamburgu.  
Po mnohá léta se účastnila práce na přípravě  
a vydání mnohadílného česko-čínského slovníku 
a jako spoluautorka obdržela v roce 1991 Cenu 
ČsaV. Dlouhá léta byla oficiální tlumočnicí 
československého velvyslanectví v Pekingu.

Part of the oldest generation of students  
of the renowned sinologist Professor J. Průšek. 
she studied for many years in China, and upon 
her return, she worked in the oriental institute 
and taught Chinese language at the institute  
of oriental Languages in Hamburg.  
For many years she worked on the preparation 
and publication of a multi-volume Czech-
Chinese dictionary, and as co-author was 
awarded the Czechoslovak academy of sciences 
award in 1991. For many years she was the 
official translator at the Czechoslovak Embassy 
in Beijing.

是捷克著名汉学家J.	Prusek	教授最开始的一批

学生之一。她曾在中国学习多年，在她回国后，

就职于东方研究所并在汉堡的东方语言研究所教

汉语。曾参加中捷多卷大辞典的编纂和出版工

作，并作为合著者在1991年被授予捷克斯洛伐

克社科院大奖。她曾多年担任捷克斯洛伐克驻北

京大使馆的官方翻译。
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55  
HorSKÁ KraJiNa S mŮSTKEm 
20. století. Průměr 25 cm. 
malba na hedvábí. rámováno.
signatura: Wan Feng.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
mountain LanDsCaPE WitH a BriDGE 
20th century. Diameter 25 cm. 
ink and colours on silk. Framed.
signature: Wan Feng.
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
佚名

山水扇画

直径：25厘米。

镜框设色绢本。

款识：万风。

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

15 000 Kč     625 EUR

56 
ČUO SIAO-FU  
loĎKa Na HorSKÉ ŘEcE 
období Kuang-sü (1875 - 1908). Průměr 25 cm. 
malba na hedvábí. rámováno.
signatura: Ling-jün.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
ZHUO XIAOFU
riVEr WitH a Boat 
Guangxu period (1875 - 1908). Diameter 25 cm. 
ink and colours on silk. Framed.
signed: Lingyun.
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
卓孝復

山水扇画

清朝光绪年号	（1875-1908），直径：25厘米。

镜框设色绢本。

款识：凌云。

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

15 000 Kč     625 EUR

54   
WU ČCHANG-ŠUO (1844 - 1927) 
ProcHÁZKa V HorÁcH 
Počátek 20. století. 148,5 x 40 cm. 
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž. 
Wu Čchang-šuo byl jednou z nejvýznamnějších osobností 
čínského umění na začátku 20. století. maloval, ryl pečetě 
a psal kaligrafii. Působil především v Šanghaji.
nápis: Vypuštění jeřába do hor.
signatura: an-ťi Wu Čchang-šuo ping-ťi.
negativní pečeť: Fou weng, pozitivní pečeť: Čchang š’.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011).
Publikováno: Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, 
London, octopus Books, 1978, barevná ilustrace číslo 4.
WU CHANGSHUO (1844 - 1927) 
a WaLk in tHE mountains 
Beginning of the 20th century. 148.5 x 40 cm. 
ink and colours on paper.  
Hanging scroll, brocade mounting. 
inscription: release the crane in the mountains.
signed: anji Wu Changshuo bingji.
negative seal: Fou weng, positive seal: Cang shi. 
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011). 
Published: Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, London, 
octopus Books, 1978, colour illustration number 4.
吴昌硕（1844－1927）

孤山放鹤图

中国，20世纪初。148.5x40厘米。

卷轴设色纸本，锦缎装裱。

题识：孤山放鹤。款识：安吉武昌硕画记。衿印：苍石。

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

出版：此画在捷克著名汉学家收藏家Josef	Hejzlar编撰的书
《中国水墨画》（伦敦，Octopus	books	1978年出版，	
彩画：4号。

600 000 Kč     25 000 EUR

54

5655
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60 
ČANG ŤÜN-KUO (*1945) 
alTÁNEK Pod VodoPÁdEm 
datováno 1987. 94 x 59 cm. 
tuš a barvy na papíře. Závěsný svitek, brokátová montáž.
Čang Ťün-kuo pochází z okresu Li-sien v provincii  
Che-pej. V roce 1970 promoval v Pekingu na Ústřední 
škole uměleckých řemesel a od roku 1994 je členem 
Čínské asociace výtvarných umělců. 
nápis: na jaře 1987, Ťün-kuo. 
signatura: Ťün-kuo. 
Pečeť hranatá negativní: Čang Li (podle rodného okresu), 
pečeť kulatá pozitivní: Čang.  
Pečeť v pravém rohu dole: Ťün-kuo šu-chua.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
ZHANG JUNGUO (*1945) 
a PaViLion BEnEatH tHE WatErFaLL 
Dated 1987. 94 x 59 cm. 
ink and colours on paper.  
Hanging scroll, brocade mounting. 
inscription: made in spring of year 1987. 
signed: Junguo. 
negative square seal: Zhang Li (after the region of birth), 
positive round seal: Zhang.  
seal in the bottom right corner: Junguo shuhua.
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
张俊国（1945－）

亭上瀑布图

中国，	1987年。94	x	59	厘米	。

挂轴设色纸本，锦缎装裱。

题识：丁卯年，春日，俊国。款识：俊国。衿印：张蠡，张。

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

40 000 Kč     1 665 EUR

58  
PTÁK SEdÍcÍ Na KmENi boroVicE
20. století. 69,5 x 33,5 cm. 
tušová malba na papíře.  
Závěsný svitek, brokátová montáž.
nápis: Bada Šanžen.
Pečetě: Bada Šanžen a Che Jüan.
na štítku přilepeném z reversu nápis:  
kopie Bada Šanženových „květin a ptáků“.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
a BirD sittinG on a PinE trunk 
20th century. 69.5 x 33.5 cm. 
ink and colours on paper.  
Hanging scroll, brocade mounting. 
signature: Bada shanren.
seals: 1) Bada shanren, 2) He yuan.
Label on reverse: Copy of Bada shanren’s “flowers  
and birds”.
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
佚名

仿八大山人枝上孤鸟图

中国，	20世纪。	69.5	x	33.5	厘米。

挂轴水墨纸本，锦缎装裱。

作者：佚名。款识：八大山人。衿印：八大山人

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

35 000 Kč     1 460 EUR

57  
VrabEc Na bambUSoVÉm STVolU 
96,5 x 31,5 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno.
nápis: Přítel mi přinesl vzácnou korejskou malbu.  
někdy jsem ji zkoušel napodobit, ale nikdy jsem nedosáhl 
takové úrovně.
signatura: Paj-š’ napsal.
Pečeť: mu-žen.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
sParroW on a BamBoo staLk 
96,5 x 31,5 cm. 
ink and colours on paper. Framed. 
signature: Baishi ji. 
seal: muren.
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
枝头麻雀图

96.5	x	31.5厘米。

镜框设色纸本。

题识：友人持新罗画真可为逸品余偶临之未能神似。	
款识：白石记。衿印：木人

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

45 000 Kč     1 875 EUR

57
59

58
60

59 
WU CHUAN-SUN (1905 - 1975) 
rYbÁŘ 
50. léta 20. století. 23 x 30 cm. 
tušová malba na papíře. rámováno.
nápis: rybář na břehu jezera tchaj-chu. 
signováno: Vytvořeno Chuan-sunem.
Pečeť: Wu Chuan-sun.
Provenience: sbírka Daniely Šejnohové (1929 - 2011). 
WU HUANSUN (1905 - 1975) 
FisHErman 
1950’s. 23 x 30 cm. 
ink and colours on paper. Framed
inscription: Fisherman on the beach of taihu Lake. 
signature: Huansun zuo.
seal: Wu Huansun.
Provenance: Collection of Czech sinologist  
Daniela Šejnohová (1929 - 2011).
吴幻荪（1905－1975）

太湖渔人图

中国，20世纪50年代。23	x	30厘米。

镜框设色纸本。

题识：太湖滨的渔人。款识：幻荪作。衿印：吴幻荪印。

来源：捷克汉学家Daniela	Sejnohova（1929－2011）	
私人收藏。

15 000 Kč     625 EUR
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63 
WANG MENG (1900 - 1987) 
PÁr obraZŮ S VÝJEVEm KraJiNY 
20. léta 20. století. 32 x 47,5 cm. 
malba na hedvábí. rámováno.
Wang meng vystudoval malířství v Pekingu. společně  
se svou manželkou přijeli ve 20. letech do Prahy,  
kde se v roce 1926 zapsali na umPrum. Jeho oborem 
byla olejomalba, ovládal však i tradiční čínskou malbu, 
jak dokládají dvě krajiny namalované v Praze.
1) PoDZimní kraJina 
signatura: Čung-nien Wang meng  
(Čung-nien byl autorův pseudonym).
Pečetě: Wang meng a Čung-nien. 
2) sLiVoň a starý Dům
signatura: Wang meng, Čung-nien. 
Pečetě: Wang meng a Čung-nien.  
Pečeť v pravém rohu dole: Wang meng.

WANG MENG (1900 - 1987) 
a Pair oF mountain LanDsCaPE PaintinGs 
1920s. 32 x 47.5 cm.
ink and colours on silk. Framed. 
Provenance: Czech private collection.
1) autumn LanDsCaPE
signature: Zhongnian Wang meng  
(Zhongnian was author’s courtesy name).
seals: 1) Wang meng, 2) Zhongnian. 
2) PLum trEE anD tHE oLD HousE
signature: Wang meng, Zhongnian. 
seals: 1) Wang meng, 2) Zhongnian,  
3) in bottom right corner: Wang meng.
王梦（1900－1987）

王梦山水画两幅

中国，20世纪20年代。32	x	47.5厘米。

镜框设色绢本。

1）题识：仲年王梦。2）款识：梅花老屋。题识：王梦仲年。

来源：捷克私人收藏。	

40 000 Kč     1 665 EUR

61  
PÁr obrÁZKŮ Z alba
18. - 19. století. 30,5 x 30,5 cm. 
malba na hedvábí. rámováno.
1) ÚŘEDníkůV PŘíJEZD Do HraniČní staniCE
2) na ČaJi V Zákoutí CHrámu městskéHo BoHa
Provenience: sbírka československého diplomata.
a Pair oF aLBum PaintinGs
18th - 19th century. 30.5 x 30.5 cm. 
ink and colours on silk. Framed.
1) tHE arriVaL oF an oFFiCEr to tHE  
BorDEr station
2) DrinkinG tEa in tHE CitY GoD’s  
tEmPLE YarD 
Provenance: Private collection of a Czechoslovak 
diplomat.
竹框设色绢本画两幅

中国,	18-19世纪。30.5	x	30.5厘米。

图一：钦差临城图；图二：城隍庙饮茶图

来源：捷克斯洛伐克外交家私人收藏。	

26 000 Kč     1 085 EUR

61 62

62 
WEN LUNG (1857 - 1908)  
ČErVENÝ ÚTES 
19. století. 145 × 42,5 cm. 
tuš, barvy a zlato na hedvábí. rámováno.
masivní horský útes nad vodou ve stylu archaické 
zelenomodré krajinomalby se zlatými konturami. 
nápis provedený v kurzívním stylu sing-šu: celý text eseje 
„o červeném útesu“ od su tung-pchoa. 
signováno pseudonymem: Chaj-jün jü-žen.
Dvě kulaté pečetě pod signaturou: Chaj a Jün. 
WEN LONG (1857 - 1908)  
rED CLiFF 
19th century. 145 × 42.5 cm. 
ink, colours and gold on silk. Framed. 
signature: Haiyun yuren.
two seals under the signature: 1)  hai, 2) yun. 
inscription: su Dongpo’s red Cliff Prelude. 
Provenance: Czech private collection.
文龍 (1857-1908) 

赤壁前赋图

中国，	大约为19世纪。	145x42.5厘米。

镜框设色绢本。

题识：苏东坡《赤壁前赋》全篇

款识：曾于东莹天籁洞中，海云渔人松茂。

来源：捷克私人收藏。	

30 000 Kč     1 250 EUR
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65 
SÜ LIN-LU (1916 - 2011) 
dVĚ KVEToUcÍ PiVoŇKY 
50. léta 20. století. 85,5 × 42,5 cm.
tuš a barvy malba na papíře. 
rámováno. 
sü Lin-lu byl posledním žákem 
mistra Čchi Paj-š’ho.
signatura: Lin-lu. 
Pečeť: sü.
Provenience: sbírka 
československého diplomata. 
XU LINLU (1916 - 2011) 
tWo PEoniEs
1950s. 85.5 × 42.5 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
Xu Linlu was the last student  
of Qi Baishi.
signature: Linlu. 
seal: Xu.
Provenance: Collection of a Czech 
diplomat.
许麟卢（1916－）

牡丹图

中国，20世纪。85.5	x	42.5厘米。

镜框设色纸本。

题识：麟卢。衿印：许。

来源：捷克外交家私人收藏。	

25 000 Kč     1 040 EUR

64 
ČAO Č’-ČCHIEN (1829 - 1884) 
KVEToUcÍ STrom 
80. léta 19. století. 176,5 × 45,3 
cm. 
tuš a barvy na papíře. rámovano. 
Významný kaligraf, rytec pečetí  
a malíř působící v oblasti Šanghaje, 
hlavní představitel „epigrafické 
školy“. silně ovlivnil  
Wu Čchang-š’ovu tvorbu. 
signováno: namaloval Chuej-šu.
Pečeť za podpisem:  
Čao Č’-čchien jin.
ZHao ZHiQian (1829 - 1884) 
BLossominG trEE 
1880s. 176.5 × 45.3 cm. 
ink and colours on paper. Framed.
inscription: the red shines through 
the sky.
signature: Huishu hua.
seal: Zhao Zhiqian yin.
赵之谦（1829－1884）

花叶图

清朝光绪年号	(1875-1908)。	
176.5	x	45.3厘米

镜框设色纸本。题识：赤耀天中。	
款识：伪叔画。衿印：赵之谦印。

60 000 Kč     2 500 EUR

66 
TCHIEN JÜAN (*1925) 
bambUSY 
datováno 1998. 92,5 x 33 cm. 
tuš na papíře. Závěsný svitek, 
brokátová montáž. 
Přední soudobý malíř, kaligraf, 
grafik, spisovatel. Člen celostátního 
svazu výtvarných umělců i svazu 
výtvarných umělců provincie 
Ťiang-su, přednášel na předních 
akademiích a vystavoval ve více  
jak třiceti zemích světa.
signatura: Fan-niou.
Pečetě: tchien Jüan č’ jin a Fan-niou.
Provenience: sbírka české 
sinoložky. 
TIAN YUAN (*1925) 
BamBoo 
Dated 1998. 92.5 x 33 cm. 
ink on paper. Hanging scroll, 
brocade mounting.
signature: Fanniu.
seals: 1) tian Yuan zhi yin, 2) Fanniu. 
Provenance: Collection of a Czech 
sinologist. 
田原（饭牛）（出生于1925年）

墨竹立轴

中国，1998年。92,5	x	33厘米。

挂轴水墨纸本，锦缎装裱。

落款：饭牛。钤印：1）田原制印。	
2）饭牛。

来源：捷克汉学家收藏。		

40 000 Kč     1 665 EUR

66
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68 
JIE ČCHIEN-JÜ (1907 - 1995) 
PorTrÉT adolFa HoFFmEiSTEra 
Peking, 1953. 29,5 × 29 cm. 
tušová malba na papíře. rámováno. 
nápis: roku 1953 vytvořil Jie Čchien-jü v Pekingu.
Provenience: sbírka adolfa Hoffmeistera. 
YE QIANYU (1907 - 1995) 
Portrait oF tHE CZECH PaintEr  
aDoLF HoFFmEistEr 
Beijing, 1953. 29.5 × 29 cm. 
ink on paper. Framed. 
inscription: in 1953 Ye Qianyu made in Beijing.
Provenance: Ye Qianyu portrayed adolf Hoffmeister 
during his visit to China in 1953.
叶浅予 （1907－1995） 

阿道夫・	霍夫曼斯坦肖像

中国，1953年。	29.5	x	29	厘米。

镜框水墨纸本。

款识：一九五三年叶浅予北京。

来源：捷克著名画家阿道夫・	霍夫曼斯坦于1953年访问中
国北京时叶浅予为他画此画像，后由阿道夫・霍夫曼斯坦私
人收藏。

80 000 Kč     3 335 EUR

67  
TCHANG JÜN (1910 - 1993) 
PTÁK Na roZKVETlÉ VĚTVi
1955. 81 x 36 cm. 
tuš a barvy na papíře. rámováno.
nápis: soudružce Evě v květnu 1955 tchang Jün.
signatura: tchang Jün.
Provenience: sbírka české sinoložky. 

TANG YUN (1910 - 1993) 
a BirD on a FLoWErinG BranCH 
1955. 81 x 36 cm. 
ink and colours on paper. Framed. 
inscription: to comrade Eva in may 1955 tang Yun.
signature: tang Yun.
Provenance: Collection of a Czech sinologist.  
Purchased from and dedicated directly by the artist.
唐云(1910-1993)

花鸟图

中国，	1955年。81	x	36厘米。

镜框设色纸本。

款识：唐云。题识:爱誉同志1955年5月唐云。

来源：捷克汉学家收藏，从画家本人处获得。	

120 000 Kč     5 000 EUR
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69  
TEraKoToVÁ FiGUra KoNĚ 
dynastie Východní Wej (534 - 550 n.l.)  
nebo Severní Čchi (550 - 577 n.l.). Výška 29 cm. 
neglazovaná světlá hlína se zbytky polychromie.  
Plastika koně z nízkoteplotně vypalované hrnčiny stojí 
v plném postroji s hrdě vztyčenou hlavou, výrazně 
modelovanou hřívou a zdobeným sedlem na hřbetě.  
Jde o typ ferghánského oře s mohutnou plecí a vysokýma, 
štíhlýma nohama, který se už od dob dynastie Chan 
choval pro jízdní vojsko po celé Číně.   

70 
PoHÁr Na VYSoKÉ NoŽcE 
lung-čchüan, přelom 15. a 16. století. Průměr 12 cm. 
Porcelán zdobený hutnou seladonovou glazurou  
s detailně propracovaným tělem. nožka i vnější okraje 
poháru jsou zdobené tlačeným dekorem v podobě 
lotosového květu a listů. uvnitř poháru se nacházejí 
plastiky tří želv ve vysokém reliéfu.  
a LonGQuan CELaDon stEm BoWL 
15/16th century. Diameter 12 cm. 
the interior of the cup features three turtles in high relief.  
Provenance: Czech private collection. 
15-16世纪，	龙泉窑青油莲瓣纹高足杯。

杯心还刻出三个海龟为饰。

直径12厘米。

来源：捷克私人收藏。

45 000 Kč     1 875 EUR

an EartHEnWarE PottErY moDEL oF a HorsE 
Eastern Wei (534 - 550 aD)  
or northern Qi (550 - 577 aD) dynasty. Height 29 cm.  
Provenance: important Czech private collection. 
罕见陶马俑

东魏(534-550)或北齐(550-577)，

高29厘米。

陶土色灰，有冷塗饰，红黑色仍可见。马匹静止挺立，	四脚直
立于平台上，口开，注目凝视，	腿蹄可见肌骨，马头有勒，	
胸，背有革带固定马鞍，	胸前革带上垂有带钉铃铛式饰物，鞍
巾延至腹下。马具塑造工细，形象写实。

来源：重要捷克私人收藏。

150 000 Kč     6 250 EUR



75

Čínské umění a starožitnosti   arcimboldo   

74

arcimboldo   Čínské umění a starožitnosti

71     
FiGUra lVicE S mlÁdĚTEm     
období Kchang-si, přelom 17. a 18. století.  Výška 17,5 cm.     
Porcelán krytý bílou glazurou. na těle lvice je jemně 
modelovaná srst, hříva a pentle. Podstavec zdoben 
rytým vlysem. Lvice s mládětem představuje méně 
obvyklou variaci oblíbených plastik vyráběných v te-chua 
především pro export do Evropy. Její expresivní modelace 
odkazuje ke starším pracím tohoto typu.           
a DEHua FiGurE oF a BuDDHist Lion     
kangxi period. Height 17.5 cm.     
Provenance: important Hungarian private collection.
19世纪德化白瓷大狮和小狮坐像。

高17.5厘米。

来源:重要匈牙利私人收藏。					

35 000 Kč     1 460 EUR

72     
PoHÁrEK S oUŠKEm TVarU draKa     
Po roce 1700. Výška 7 cm.     
Porcelán zdobený zeleným, hnědým a oranžovým 
emailem a bílou glazurou na biskvit. uvnitř šálku 
oranžová glazura. nádoba napodobuje barevným 
zpracováním trojbarevné keramické zboží období dynastie 
tchang, což dokládá stoupající zájem o čínskou tradici 
a historii v období kchang-si, kdy ekvivalentní nádoby 
vznikaly především pro početnou vrstvu učenců a literátů.
a sanCai-GLaZED CuP WitH a DraGon-HanDLE     
after 1700. Height 7 cm.     
Earthenware with splashed green, ochre, ivory and brown 
glazes on the exterior and orange glaze on the interior. 
Provenance: important Czech private collection. 
Purchased in London in the early 1930s.     
１９世纪素三彩螭龙柄杯。

高7厘米	。

来源:重要捷克私人收藏。20世纪初购得于伦敦。

18 000 Kč     750 EUR

73     
KoNViČKa Na ČaJ     
18. století. Výška 14,8 cm.     
kamenina typu i-sing, měděné dobové kování.  
na dně značeno: Luxusní výrobek sü žueje z ting-si.          
an YiXinG stonEWarE tEaPot anD CoVEr     
18th century. Height 14.8 cm.     
Period bronze hardware. marked on the underside:  
a luxury item by Xu rui of Dingxi.  
Provenance: Collection of a Czech nobleman.     
１８世纪宜兴紫砂壶。

高14.8厘米	。

来源:捷克贵族家族收藏。

70 000 Kč     2 915 EUR
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74      
PÁroVÉ mÍSY S draKY     
období Kchang-si, přelom 17. a 18. století.  
Průměr 20,7 cm. 
Porcelán, malba kobaltem pod polevou a žlutým emailem 
na polevě. V zrcadle kobaltem malovaný motiv dvou 
pětiprstých draků v plamenech s perlou. na rubové 
straně okraje osm drahocenností. na dně značeno 
kobaltem pod polevou v modrém kruhu: ta Čching 
kchang-si nien c’.
Výjimečná ukázka práce spojující malbu kobaltem  
pod polevou s jasně žlutým emailem odkazuje na starší 
mingské předlohy pocházející z 15. století, kdy obdobně 
barevně pojaté dekory vznikly. Právě v době kchang-si  
a následující Jung-čeng se čchingská učenná společnost 
často navracela ke kořenům literátských tradic  
a obnovovala starší oblíbené vzory v moderně  
pojatých liniích.     
a FinE Pair oF YELLoW-EnamELLED unDErGLaZE-
BLuE ‘DraGon’ DisHEs
kangxi mark and period. Diameter 20.7 cm.     
Provenance: important Czech private collection. 
Purchased in London in the early 1930s.     
１８世纪，康熙黄地儿青花龙纹盘（一对)

大清康熙年制六字楷书双圈款。

直径20.7厘米	。

来源：重要捷克私人收藏。大约1930年购买于伦敦。

350 000 Kč     14 585 EUR

75      
miSKa Na VYmÝVÁNÍ ŠTĚTcŮ     
období Čchien-lung, 2. třetina 18. století. Průměr 12,5 cm.     
Porcelán s glazurou odstínu clair de lune, dřevěný 
podstavec. na dně značeno kobaltem pod polevou:  
ta Čching Čchien-lung nien c’.
světlemodrá glazura se na čínském porcelánu objevuje již 
v období dynastie ming, nicméně oblíbená byla i v pozdější 
době. tato hlubší miska svým jemným ušlechtilým tvarem 
a jasnou glazurou nechává plně vyniknout eleganci 
jednoduchosti, která se plně uplatňovala především  
v literátské kultuře čínských učenců a vzdělanců.     
a FinE CLair-DE-LunE GLaZED BrusHWasHEr     
Qianlong mark and period. Diameter 12.5 cm.     
Provenance : important Czech private collection. 
Purchased in London in the early 1930s.     
１８世纪，乾隆天蓝釉水盂。

大清乾隆年制六字篆书款。

直径12.5厘米	。

来源：重要捷克私人收藏。大约1930年购买于伦敦。

350 000 Kč     14 585 EUR
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76      
mĚlKÁ mÍSa     
období Kchang-si, počátek 18. století. Průměr 26,8 cm.     
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V zrcadle mísy  
je malovaný motiv pětiprstého draka s perlou, vnější 
stranu nádoby zdobí dekor dvou draků v oblacích  
a plamenech. na dně značeno kobaltem pod polevou:  
ta Čching kchang-si nien c’.            
a BLuE anD WHitE ‘DraGon’ DisH     
kangxi mark and period. Diameter 26.8 cm.     
Provenance: important Czech private collection. 
Purchased in London in the early 1930s.     
１８世纪，康熙青花龙纹盘。

大清康熙年制六字楷书款。

直径26.8厘米。

来源：重要捷克私人收藏。大约1930年购买于伦敦。

150 000 Kč     6 250 EUR

77     
VElKÁ ZÁSobNicE S VÍKEm     
období Kchang-si, kolem roku 1700. Výška 38 cm.     
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Vertikálně 
komponovaný dekor dvorských hodnostářů a sluhů  
u stolku s vykuřovadlem na verandě, obklopené skalkami 
s bujnou květenou, doplňuje v protipoloze motiv ideální 
krajiny s měsícem, skalisky a vodní hladinou.           
a BLuE anD WHitE LiDDED Jar
kangxi period, c. 1700. Height 38 cm.     
Provenance: Czech private collection.     
１７世纪，崇祯青花人物纹莲仔罐。

高38厘米。

来源：捷克私人收藏。

60 000 Kč     2 500 EUR
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78     
PÁroVÉ VÁZY TVarU ZÁSobNic     
období Kchang-si, kolem roku 1700. Výška 34,5 cm.     
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. Hlavní dekor tvoří 
kartuše s motivy ideální krajiny s architekturou, vodním 
tokem a vzdálenými horami, které rámují geometrické 
ornamenty mřížky tvaru želvího krunýře s rozetkou, 
rozviliny s květy a skalky se slivoněmi. Hrdlo je zdobeno 
plastickým prstencem. na dně značeno listem artemisie. 
kvalitu těchto váz podtrhuje bravurně provedená 
malba, ve které se spojují základní rysy porcelánu 
období kchang-si, kdy byla obnovena dodávka čínského 
porcelánu do Evropy. Podobné vázy patřily k typickým 
ukázkám čínského porcelánu, který zdobil sídla významné 
evropské nobility a doplňoval zde starší exponáty  
z přelomu 16. a 17. století. 
a Pair oF BLuE anD WHitE VasEs     
kangxi period, c. 1700. Height 34.5 cm.     
artemisia leaf mark.  
Provenance: Collection of a Czech nobleman.     
１８世纪，青花开光山水纹树叶款梅瓶（一对)。

高34.5厘米。

来源：捷克贵族家族收藏。

70 000 Kč     2 915 EUR

79     
mÍSa Na VYmÝVÁNÍ ŠTĚTcŮ     
Průměr 27 cm.     
Porcelán, malba kobaltem pod polevou. V zrcadle 
malovaný dekor draka s plameny a fénixe v mracích 
hrajících si s perlou. Vnější stěna mísy je bílá, jen  
u podední se nachází pás tvořený motivem fénixových per. 
na dně značeno: ta Čching Čchien-lung nien c’. 
a LarGE BLuE anD WHitE ‘DraGon anD PHoEniX’ 
BrusH WasHEr
six-character Qianlong mark. Diameter 27 cm.     
Provenance: Collection of a Czech nobleman.
清晚大清乾隆年制款青花龙凤纹笔洗。

直径:27厘米。

来源：捷克贵族家族收藏。					

24 000 Kč     1 000 EUR
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80     
KoNViČKa     
Počátek 18. století. Šířka 14,3 cm.     
Porcelán, malba emaily zelené skupiny na polevě, 
pozlacené mosazné kování. Po těle konvičky malovaný 
motiv lotosů, chryzantém, pivoněk, slivoní, ptáčků  
a motýlů, doplněný geometrickým dekorem parketování. 
ozdobné kování v podobě ptáčků spojených řetízky.           
a FamiLLE VErtE GiLt-mEtaL mountED tEaPot     
kangxi period, early 18th century. Width 14.3 cm. 
Provenance: Collection of a Hungarian nobleman.
１８世纪，康熙五彩花鸟纹壶后镶鎏金铜。

宽14.3厘米。				

来源：匈牙利贵族家族收藏。

45 000 Kč     1 875 EUR

81     
HlUboKÁ oVÁlNÁ mÍSa     
období Kchang-si, kolem roku 1700. Šířka 32 cm.     
Porcelán, malba emaily famille verte na polevě, mosazná 
montáž. V zrcadle nádoby motiv skalky s plnokvětou 
slivoní a dvěma ptáčky s dlouhými ocasy. tělo mísy zdobí 
pásy květů slivoní a chryzantém s ptáčkem, které jsou  
na okrajích rámované linkami s květy a motýly.  
na dně znak „pole“ emailem na porcelánovém střepu.
oválná mísa představuje méně obvyklý typus 
porcelánového zboží, který byl zdoben emailovými 
barvami zelené rodiny na polevě. Předmět byl v Evropě 
na objednávku doplněn jednoduchou mosaznou montáží, 
která celý předmět vhodně dorámovala. Podobné pásově 
pojaté vzory najdeme na různých typech porcelánového 
zboží z období kchang-si, ať už pojaté v modrobílé 
barevné škále nebo v tehdy oblíbené famille verte.
a FamiLLE VErtE oVaL tErrinE     
kangxi period, c. 1700. Lenght: 32 cm.     
Provenance: Collection of a Hungarian nobleman.     
１８世纪，康熙五彩花鸟纹盆后镶鎏金铜口及台座。

宽32厘米。

来源：匈牙利贵族家族收藏。

45 000 Kč     1 875 EUR
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82     
HlUboKÁ mÍSa     
Průměr 17,3 cm.     
Porcelán tenkého střepu, malba emaily růžové skupiny 
na polevě. V zrcadle motiv jeřába v mracích, symbolu 
dlouhověkosti. Vnější stěnu mísy zdobí detailně malovaný 
květinový koberec složený z květů pivoněk, lotosů  
a chryzantém.  
na dně značeno: ta Čching Čchien-lung nien c’. 
a FamiLLE rosE miLLE-FLEurs BoWL     
six-character Qianlong mark. Diameter 17.3 cm.     
Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat.     
１９世纪，清，大清乾隆年制矾红款粉彩百花不露地儿碗。

直径17.3厘米。

来源：捷克斯洛伐克外交家私人收藏。

35 000 Kč     1 460 EUR

aUKČNÍ ŘÁd
I. Obecná ustanovení

 Galerie arCimBoLDo, s.r.o., se sídlem 
Praha 6, Bubeneč, krupkovo náměstí 
17/3, PsČ 160 00, iČo: 28905547  (dále 
jen „Galerie arcimboldo“), provádí aukci 
movitých předmětů (dále také „nabízené 
předměty“ nebo „Dražené předměty“)  
na základě smlouvy o obstarání prodeje 
věci (dále jen „smlouva o obstarání prodeje“ 
nebo „smlouva“), uzavřené mezi Galerií 
arcimboldo a subjektem, který má zájem  
na zprostředkování aukce a prodeje 
nabízených předmětů (dále jen 
„Prodávající“). tyto aukce nejsou dražbami 
ve smyslu zákona č. 26/2000 sb., o veřejných 
dražbách.  Galerie arcimboldo jedná  
na základě smlouvy jako prostředník mezi 
Prodávajícím a subjektem, který má zájem 
předměty nabízené Prodávajícím v aukci 
vydražit a získat tak do vlastnictví (dále jen 
„Dražitel“) a je pověřena Prodávajícím  
k inkasu kupní ceny a aukční přirážky.  

II. Garance

1. Prodávající prohlašuje, že je jediným 
vlastníkem jím nabízených předmětů,  
že na těchto neváznou žádné právní vady ani 
nejsou zatíženy žádným břemenem  
a že není jakkoliv omezen v právu  
s nabízenými předměty nakládat a převést 
jejich vlastnictví. 

2. Veškeré informace o přisouzení, původu 
a stáří předmětů v tomto katalogu jsou 
poskytovány Galerií arcimboldo  
s přihlédnutím k informacím získaným  
od Prodávajících a po konzultaci s odborníky 
v daném oboru. Galerie arcimboldo  
se snaží poskytnout co možná nejpřesnější  
a nejspolehlivější informace, avšak  
za správnost a úplnost těchto údajů 
neodpovídá . Předměty jsou draženy  
bez záruky a jakékoliv stížnosti či reklamace 
jsou vyloučeny. Dražitel má možnost  
se všemi nabízenými předměty seznámit 
před aukcí. V případě, že se nemůže 
předaukční výstavy zúčastnit, může  
si u nabízených předmětů s vyvolávací 
cenou vyšší než 10.000 kč vyžádat zprávu  
o stavu předmětu včetně případných dalších 
fotografií. tyto zprávy jsou pro Dražitele 
vyhotoveny bezplatně.

III.  Pravidla a průběh aukce

1. Vyvolávací ceny jsou uvedeny v katalogu  
a nezahrnují aukční přirážku.

2. aukce se může účastnit každý, kdo 
dosáhl věku 18ti let a před aukcí se řádně 
zaregistruje. k registraci je zapotřebí 
prokázat se platným občanským průkazem, 
nebo cestovním pasem. registrovaný 
účastník aukce se stává Dražitelem  
a je mu přiděleno dražební číslo.

3. aukce se lze účastnit i v zastoupení,  
a to na základě písemné plné moci, která 
obsahuje určité označení zmocnitele, 
zmocněnce, Draženého předmětu, finanční 
limit, za který je zmocnitel ochoten předmět 
zakoupit (tento limit nezahrnuje aukční 
přirážku), datum a podpis zmocnitele a 
prohlášení zmocněnce že plnou moc přijímá 
s jeho podpisem.  

4. aukce předmětů s vyvolávací cenou nad 
15.000 kč se může Dražitel zúčastnit také 
prostřednictvím aukce po telefonu.  
Pro registraci k této formě aukce slouží 
stejný formulář jako pro aukce s písemným 
limitem – ve formuláři Dražitel označí,  
že jde o aukci po telefonu a uvede  
své telefonní číslo. 

5. Formulář pro registraci na aukci  
v zastoupení je k dispozici na konci aukčního 
katalogu a na internetových stránkách 
Galerie arcimboldo (www.arcimboldo.cz). 
Vyplněný formulář s plnou mocí pro aukci  
s písemným limitem nebo aukci po telefonu 
včetně kopie první strany občanského 
průkazu nebo pasu musí být doručen 
Galerii arcimboldo nejpozději 48 hodin před 
začátkem aukce.

6. Galerie arcimboldo si vyhrazuje právo 
vyžádat si od dražitelů složení zálohy před 
započetím  aukce, až do výše  vyvolávací 
ceny. Předměty, u nichž bude záloha 
vyžadována, jsou v katalogu a  
na webových stránkách označené symbolem 
„∆”. V případě, že Dražitel nesloží zálohu 
v požadované výši, ač k tomu byl vyzván  
či vhodným způsobem upozorněn, Galerie 
arcimboldo si vyhrazuje právo Dražiteli 
neumožnit účast na aukci. internetová 
dražba těchto položek není povolena. 

7. Dražené předměty jsou označeny a popsány 
včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací 
ceny) v aukčním katalogu a na internetových 
stránkách Galerie arcimboldo  
(www.arcimboldo.cz). Dražené předměty 
budou draženy v pořadí uvedeném  
v katalogu.

8. o pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená 
Galerií arcimboldo vedením aukce (dále jen 
„Licitátor“). Po vyvolání položky (Draženého 
předmětu) mohou Dražitelé činit příhozy 
viditelným zvednutím dražebního čísla,  
které obdrželi při registraci.  
aukce Draženého předmětu se koná, 
pokud Dražitelé činí příhozy. aby mohl být 
považován za platný, musí být příhoz učiněn 
ve výši stanovené níže. 

 stanovené minimální výše příhozů:

 a) 500,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
méně než 10.000 kč;

 b) 1.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
alespoň 10.000 kč, ale méně než 50.000 kč;

 c) 5.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
alespoň 50.000 kč, ale méně  
než 100.000 kč;

 d) 10.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
alespoň 100.000 kč, ale méně  
než 500.000 kč;

 e) 50.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
alespoň 500.000 kč, ale méně  
než 1.000.000 kč;

 f) 100.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
alespoň 1.000.000 kč, ale méně  
než 10.000.000 kč;

 g) 500.000,- kč, činí-li okamžitá aukční cena 
10.000.000 kč a více; 

 kde okamžitou aukční cenou se rozumí 
nejvyšší dosažená výše příhozu v aukci 
předtím, než je aukce ukončena.  

9. učiněním příhozu se Dražitel neodvolatelně 
zavazuje Dražený předmět koupit za cenu, 
která dosahuje výše součtu okamžité aukční 
ceny, jím učiněného příhozu a  
aukční přirážky. 

IV. Ceny a platební podmínky

1. Dražený předmět je prodán Dražiteli, který 
učinil nejvyšší příhoz (dále jen „Vydražitel“), 
tedy dochází k uzavření kupní smlouvy. 
Právo na vydání vydražené věci vzniká 
Vydražiteli po zaplacení ceny vydraženého 
předmětu a aukční přirážky (dále jen 
„Celková dlužná částka“) Galerii arcimboldo. 
V případě, že Vydražitel složil zálohu dle čl. 
iii. odst. 6 tohoto aukčního řádu, započítá  
se tato záloha na úhradu Celkové dlužné 
částky a případných dalších závazků 
Vydražitele za Galerii arcimboldo. V případě, 
že Vydražitel v rozporu s tímto aukčním 
řádem nezaplatí z jakéhokoli důvodu  
Celkovou dlužnou částku, může Galerie 
arcimboldo neprodleně od prodeje odstoupit 
s účinky ke dni odstoupení a v takovém 
případě vzniká Galerii arcimboldo nárok  
na úhradu smluvní pokuty ve výši 
odpovídající složené záloze. nárok  
na náhradu nákladů aukce, ve které byl 
Dražený předmět nabízen, vzniklé škody  
či ušlého zisku Galerie arcimboldo v plné 
výši tímto zůstává nedotčen. 

2. aukce je vedena v českých korunách. 
Galerie arcimboldo může dle svého 
uvážení při aukci Dražitele informovat 
o okamžité aukční ceně, minimální výši 
příhozu, vyvolávací ceně apod. i v měně jiné, 
zpravidla Eur. taková informace má pouze 
informativní a nezávazný charakter a Galerie 

arcimboldo za správnost takové informace 
neodpovídá. Galerie arcimboldo se zavazuje 
umožnit Dražiteli zaplacení Celkové 
dlužné částky v českých korunách, Eur 
či usD. Pro přepočet do měn Eur a usD 
bude použit aktuální devizový kurs valuta 
nákup stanovený Českou národní bankou 
v den konání aukce. Dražitel nese veškeré 
bankovní náklady spojené s bankovním 
převodem a konverzí za účelem zaplacení 
Celkové dlužné částky.

3. aukční přirážka činí 24% z ceny dosažené  
v aukci. 

4. Úhrada Celkové dlužné částky může být 
provedena:

 (a) v hotovosti (u částek nepřevyšujících 
250.000 kč); 

 (b) bankovním  převodem na účet Galerie 
arcimboldo vedený u raiffeisenbank,  
Praha 6, č.ú.: 4310085001 / 5500;  
(iBan: CZ5555000000004310085001,  
sWiFt: rZBCCZPP)

 (c) platební kartou Visa / mastErCarD –  
v tomto případě bude navíc účtován poplatek 
ve výši 3% z Celkové dlužné částky.

5. Veškeré závazky vůči Galerii arcimboldo 
musí být vypořádány do 10 dnů ode dne 
vydání prodejního dokladu, pokud není 
písemně dohodnuto jinak.  V případě,  
že je Dražitel v prodlení s úhradou Celkové 
dlužné částky, náleží Galerii arcimboldo 
smluvní pokuta ve výši ve výši 0,05%  
z Celkové dlužné částky denně.

6. na poaukční prodej Dražených předmětů 
se  použijí podmínky stanovené tímto 
aukčním řádem obdobně.

7. uskladnění vydražených a zaplacených 
předmětů je bezplatné po dobu 10 dní ode 
dne vydražení, pokud není sjednáno jinak. 
Po uplynutí této doby je Dražiteli účtováno 
skladné ve výši 200 kč denně. 

8. Přechod nebezpečí škody na Draženém 
předmětu přechází na Vydražitele 
okamžikem vydražení. Vydražitel bere 
na vědomí, že po ukončení aukce nejsou 
Dražené předměty kryty pojistkou Galerie 
arcimboldo a pro případ škody na Draženém 
předmětu je s tímto srozuměn.

V. Vývoz do zahraničí

 Vývoz některých předmětů do zahraničí 
a jejich dovoz do cizích zemí je právními 
předpisy Čr, Eu, mezinárodními smlouvami, 
či právními řády států dovozu regulován 
a může k němu být požadováno získání 
určitých formálních náležitostí, mimo jiné 
např. vývozních a dovozních povolení a 
poplatků které stanoví a posuzuje příslušný 
orgán státní moci dané země. Galerie 
arcimboldo ani Prodávající neposkytují 
Vydražiteli, ani žádné třetí straně žádné 
záruky, prohlášení ani nijak neručí  
za to, zda Dražený předmět podléhá 
vývozním nebo dovozním omezením 
či poplatkům, nebo jakýmkoli dalším 
omezením, zákazům či požadavkům 
právních předpisů Čr, Eu, mezinárodních 
smluv či právních řádů států dovozu,  
které se na takový vývoz, resp. dovoz uplatní. 
Galerie arcimboldo výslovně prohlašuje, 
že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý 
zisk či jakékoliv další nároky, které mohou 
v souvislosti s vývozem či dovozem 
Dražených předmětů Prodávajícímu, 
Vydražiteli či komukoliv jinému vzniknout. 

VI. Závěrečná ustanovení

 tento aukční řád, aukce, prodej uskutečněný 
mezi Prodávajícím a Dražitelem, smlouva 
o obstarání prodeje a všechny záležitosti 
s těmito související se řídí právním řádem 
České republiky. Galerie arcimboldo, 
Prodávající a Vydražitel či jejich zástupci 
souhlasí s tím, že k urovnání všech 
případných sporů s těmito spojenými jsou 
příslušné soudy České republiky místně a 
věcně příslušné dle sídla  
Galerie arcimboldo. 
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I 总则

	 禾祺拍卖行（以下简称禾祺）法定注册地
址位于布拉格6区，Bubenec,	Krupkovo	
náměstí	17/3，邮编：16000，公司编
号：28905547。禾祺依据其和为拍卖会提
供拍品的实体或个人（以下简称“出品人）	
达成的拍卖协议（以下简称“拍卖协议”
或“协议”）拍卖动产（以下简称“拍卖
品”或“拍卖标的”）。按照协议规定，禾
祺作为出品人和竞买拍卖标的的实体或个人
的委托机构，被出品人授权收取货款、拍卖
款和增值税。竞拍获胜者（以下简称“买受
人”）将获得拍卖品的所有权。

II 担保

1.		出品人声明其对拍卖标的具有唯一合法所有
权，拍卖标的没有任何法律瑕疵。出品人有
权处置拍卖中的拍卖标的并转让其所有权。

2.	有关拍卖标的所有信息，是禾祺在收到出品
人提供信息后并请教相关领域专家得出的。
此信息将以书面或是口头形式提供给竞买
人。禾祺将尽可能提供准确信息，但不对任
何错误或是不完整信息负责。竞买人应在拍
卖品展示期间了解竞拍标的。如果竞买人未
能参加拍卖标的展示，可以要求获得起拍价
高于10,000克朗的拍品的说明报告，包括其
更多的照片（如果可以获得。这些报告将免
费提供给竞买人。

III 拍卖规则和拍卖程序

1.	起拍价已在图录中标明，此起拍价不包含佣
金或增值税。

2.	此次拍卖面向所有已登记的年满18周岁及18
周岁以上者。参加此次拍卖的实体或个人必
须向登记处出示其有效护照或国家颁发的身
份证件，登记后将被视为竞买人并获得相应
的竞买号牌。

3.		委托人（非现场竞买者）可以书面委托书的
形式委托竞买，受托此委托书中人代其在拍
卖过程中竞价。应详细写明委托人、受托
人、拍卖标的、委托人竞拍标的的最高出价
（该出价不包含佣金和增值税）、委托书有
效日期及委托人和受托人签名。

4.		竞买人也可以通过打电话的方式竞买要价
超过15,000克朗的拍卖标的。此种竞买方
式的登记表与非现场竞买方式的登记表相
同——竞买人需表明他/她是通过电话竞买，
并写明在拍卖过程中可以与其保持联系的电
话号码。禾祺不会为电话竞买中出现的竞买
失败等任何意外状况承担责任。

5.	非现场竞买人竞买登记表可从拍卖图录末尾
处或禾祺拍卖行网站（www.arcimboldo.
cz）获得。附有委托书的完整拍卖登记表或
是电话竞买登记表，包括个人信息副本、身
份证/护照照片页副本，必须在拍卖会开始前
48小时提交给禾祺拍卖行。

6.	禾祺有要求捷克境内法定注册银行的银行担
保权利；有要求支付与要价数额相等的保证
金的权利。禾祺会在拍卖图录中、公司网站
上或以其它适当方式通知竞买人此项要求。
如果竞买人在拍卖开始前不能提供规定数额
的保证金，禾祺有权禁止竞买人参加此次拍
卖。

7.		拍卖图录和禾祺拍卖行网站上标有拍卖标的
编号和描述，其

	 中包括具体的起拍价（底价）。拍卖标的将
按照拍卖图录中既定的编号顺序进行拍卖。

8.		整个拍卖过程的竞买顺序由禾祺指派的负责
人决定。在拍卖品（拍卖标的）被宣布开始
拍卖后，竞买人以高举其竞买号牌的方式应
价。只要有竞买人应价，拍卖标的就会一直
被拍卖，以示竞买有效。每次加价按以下钱
数为准。

	 每次加价的最低钱数为：

	 1）如果当前竞买价低于10,	000克朗，每次
竞买加价为500克朗；

	 2）如果当前竞买价介于10,000克朗	—	
50,000克朗之间，每次加价钱数为1,000	
克朗；

	 3）如果当前竞买价介于50,000克朗	—	
100,000克朗之间，每次加价钱数为5,000
克朗；

	 4）如果当前竞买价介于100,000克朗	—	
500,000克朗之间，每次加价钱数为10,000
克朗；

	 5）如果当前竞买价介于500,000克朗	—	
1,000,000克朗之间，每次加价钱数为
50,000克朗；

	 6）如果当前竞买价介于1,000,000克朗	
—	10,000,000克朗之间，每次加价钱数为
100,000克朗；

I General Provisions

 Galerie arCimBoLDo, s.r.o., with its 
registered office in Prague 6 - Bubeneč, 
krupkovo náměstí 17/3, postcode 160 
00, Company iD no. (iČo): 28905547 ( 
“arcimboldo”), conducts auctions of movables 
(the “items on offer” or “auctioned items”) 
on the basis of the auction sale agreement 
(the “sales agreement” or “agreement“), 
concluded by and between arcimboldo and 
the entity which wishes to sell the items on 
offer at auction (the “seller”). arcimboldo 
shall act under the agreement as the agent 
between the seller and the entity who intends 
to buy the items offered by the seller and 
thus to gain the ownership right to such 
items (the “Bidder”) and is authorised by 
the seller to collect the purchase price and 
buyer’s commission.

II Guarantee

1. the seller declares that it is the sole owner 
of the items offered by it, that there are no 
legal defects on these items, they are without 
any burdens and the seller is not limited in 
any way in its right to dispose of the items on 
offer and to transfer their ownership.  

2. all information with regard to the attribution, 
origin and age of the items in this 
catalogue is prepared with every effort to 
achieve precision and reliability within the 
possibilities open to us in the limited time 
available for cataloguing. this information 
does not represent contractually agreed 
qualities. these items are auctioned without 
warranty. Complaints are excluded. the 
Bidder may personally familiarize himself 
with all the items prior to the auction at the 
pre-auction exhibition. if the Bidder cannot 
attend the pre-auction exhibition, he or she 
may request a condition report, including 
other photographs (if available), for items 
with an asking price higher than CZk 10,000. 
these reports are provided to the Bidder free 
of charge.  all items are offered at auction 
without warranty, and no returns shall be 
accepted.

III Registration for Bidding

1. By participating in the auction, the Bidder 
accepts these auction terms and Conditions, 
as published in the Catalogue and available 
on the arcimboldo website. Every Bidder is 
personally liable for bids submitted by him/
her.

2.  any person who reached the age of 18 and 
who has duly registered before the auction 
may bid during the auction.

3. a valid national identity card or passport and 
a valid credit card must be presented upon 
registration. a registered participant of the 
auction becomes a Bidder and is allocated an 
auction number. 

4. arcimboldo accepts bids only under the 
following conditions:

 Bidders who wish to submit their bids by 
telephone or in writing or via internet must 
register with arcimboldo no later than 48 
hours prior to the start of the auction.

 Bidders participating in the salesroom must 
register with arcimboldo prior to the auction.

 the form provided by arcimboldo must be 
used for registration. it is available at the 
exhibition rooms, published in the catalogue 
and downloadable from the arcimboldo 
website.

 the registration form must be completed and 
duly signed by the Bidder.

 a copy of the Bidder‘s valid passport 
and credit card must be enclosed with 
registration.

5. absentee Bidding. absentee bidding is 
available through a proxy on the basis of a 
written power of attorney which contains 
clear identification of the principal, the proxy, 
the auctioned item, the financial limit for 
which the Bidder is willing to purchase this 
item (this limit does not include the buyer’s 
commission), date and signature of the 
principal and proxy proving the acceptance of 
the power of attorney.  

 the absentee bid registration form is 
available in the exhibition rooms, at the 
back of the auction catalogue and on the 
arcimboldo website (www.arcimboldo.cz). 
the completed form with power of attorney 
for the auction with a written limit or for 
telephone bidding, including a copy of the 
data and photo page/side of a national 
identity card or passport and a valid credit 
card, must be delivered to arcimboldo no 
later than 48 hours before the start of the 
auction. 

6. telephone Bidding. For auction of items with 
an asking price exceeding CZk 15,000, the 
Bidder may also participate in the auction 
via telephone. the same registration form 
is used for to this type of bidding as for 
absentee bidding – the Bidder shall indicate 
that it is a telephone bid and specify the 
telephone number where he can be reached 
during the auction. arcimboldo shall bear no 
liability for any failure to contact the Bidder 
nor for any errors or omissions in connection 
with telephone bidding.

7. internet Bidding.  Live bidding is provided 
through the artfact auction portal  
(www.artfact.com) registration through 
artfact is not a guarantee that the Bidder 
can participate in the auction.  arcimboldo 
reserves the right to request additional 
information from potential Bidders before 
permission to bid will be granted. Live 
bidding is not available for Premium Lots.

8.  Premium Lots and Down Payments. 
a number of lots in the catalogue are 
designated as Premium Lots (marked in the 
catalogue with the symbol „∆“). to secure its 
claims and those of the seller, arcimboldo 
requires a deposit of the amount specified 
hereunder from every Bidder for Premium 
Lots  (“Down Payment”). this Down Payment 
must be credited to the following account 
no later than 24 hours prior to the start of 
the auction when bidding by telephone or in 
writing.  

 raiffeisenbank a. s., Prague, Czech republic

 account number: 4310085001

 Bank Code: 5500

 sWiFt-BiC (Bank international Code): 
rZBCCZPP

 iBan (international Bank account number): 
CZ5555000000004310085001

8.1 Down Payment for absentee and telephone 
Bids on Premium Lots.:

 absentee and telephone bids on Premium 
Lots shall only be accepted after receipt of 
a Down Payment of 30% (thirty Percent) of 
the total of the asking prices of the items for 
which the Bidder wishes to submit a bid.

8.2 Down Payment on Premium Lots for Bidders 
Participating in the salesroom.

 Bidders personally attending the auction 
who wish to bid on Premium Lots shall 
only be permitted to do so after receipt of a 
Down Payment of Eur 10,000 (ten thousand 
Euros). the Down Payment must be paid to 
arcimboldo in cash, by Visa/mastercard or 
bank transfer prior to the start of the auction.

8.3. Failure to Provide Down Payment. if the 
Bidder does not provide the Down payment in 
the required amount upon request before the 
date of the auction, arcimboldo reserves the 
right to forbid the Bidder from participating 
in the auction. 

IV Course of the Auction

1. the asking prices are shown in the catalogue 
and do not include the buyer’s commission 
(see section iV, paragraph 3).

2. the auctioned items are labelled and 
described, including specification of the 
opening bid (asking price), in the auction 
catalogue and on the website of arcimboldo 
(www.arcimboldo.cz). the auctioned items 
will be auctioned in the sequence in which 
they are specified in the catalogue.

3. the sequence of bids is decided by the 
auctioneer. after an item (the “auctioned 
item”) is announced, the Bidders may make 
bids by visibly raising their auction number. 
the auctioned item is being auctioned as 
long as the bidders are bidding. in order to be 
considered valid, a Bid must be made in the 
increments specified below.  

 the determined minimum bid amounts:

 a) CZk 500 if the current bid is less than  
CZk 10.000;

 b) CZk 1,000 if the current bid is at least  
CZk 10,000 but less than CZk 50,000;

 c) CZk 5,000 if the current bid is at least  
CZk 50,000 but less than CZk 100,000;

 d) CZk 10,000 if the current bid is at least 
CZk 100,000, but less than CZk 500,000;

 e) CZk 50,000 if the current bid is at least 
CZk 500,000, but less than CZk 1,000,000;

 f) CZk 100,000 if the current bid is at least 
CZk 1,000,000 but less than  
CZk 10,000,000;

 g) CZk 500,000 if the current bid is  
CZk 10,000,000 and more; 

 where the current bid is understood to be the 
highest bid amount reached in the auction 
before the auction is finished.  

4. By placing a bid, the Bidder undertakes 
irrevocably to buy the auctioned item for 
the price equal to the current bid plus the 
bid made by the Bidder and the buyer’s 
commission.  

V Price and Payment Terms

 When the auctioned item is sold to the 
Bidder, a purchase contract is automatically 
concluded with the Bidder who made the 
highest bid (hereinafter referred to as the 
“Buyer”). the auctioned item shall be 
released to the Buyer only upon payment 
of the hammer price and the buyer’s 
commission to arcimboldo (the “total 
amount Due”). if the Buyer paid a deposit 
pursuant to section iii Paragraph 8 of these 
auction rules, this deposit will be credited 
towards the total amount Due and other 
possible liabilities of the Buyer towards 
arcimboldo. surplus Down Payments will 
be refunded to the Bidder after the auction 
without delay. 

 if, contrary to these auction rules, the Buyer 
does not pay the total amount Due for any 
reason, arcimboldo has the right to withdraw 
immediately from the sale with the effect as 
of the day of the withdrawal and in such case, 
arcimboldo shall be entitled to settlement 
of a contractual penalty in the amount 
corresponding to the deposit paid. the right 
for compensation of the costs of the auction 
in which the auctioned item was offered, any 
damages that have arisen, or loss of profit of 
arcimboldo remains unaffected.  

 the official currency of the auction is Czech 
crowns. at its discretion, during the auction, 
arcimboldo may show the current bid, the 
minimum bid amount, asking price etc. in 
other currencies, usually Eur and usD. such 
information is for orientation purposes only 
and is not binding, and arcimboldo is not 
liable for the accuracy of such information. 
arcimboldo undertakes to enable the Buyer 
to pay the total amount Due in Czech crowns, 
Eur or usD. For conversion to Eur and 
usD currencies, the Czech national Bank 
exchange rate valid as of the day of the 
auction will always be used. the Buyer is 
responsible for all bank fees associated with 
the bank transfer and conversion for the 
purpose of payment of the total amount Due.

 the buyer’s commission is equal to 24% of 
the hammer price.  

 the payment of the total amount Due can  
be made:

 (a) in cash (for amounts not exceeding  
CZk 250,000 / Eur 10,000); 

	 7）如果当前竞买价为10,000,000	克朗或
以上，每次加价钱数为500,000克朗;

	 当前竞买价应理解为在拍卖结束前的最高应
价。

	 9.	竞买人一旦举牌应价，不得反悔，按成交
价购买拍卖标的并支付包含增值税的佣金。

IV 价格和支付条款

1.	拍卖标的成交后，禾祺将和应价最高竞买人
（下文称为	“买受人”）自动达成购买合
同。买受人支付拍卖标的落槌价、佣金和增
值税（以下简称“应付款”）给禾祺后，拍
卖标的将移交给买受人。如果买受人依照拍
卖规则第六条支付保证金，保证金

	 将被记入买受人应付款和其他买受人可能对
禾祺产生的欠款中。如果买受人不遵守拍卖
规则，以任何理由不支付应付款，禾祺有权
即刻撤销成交合同，。同时，禾祺将并于撤
销之日起生效有权根据成交合同从买受人保
证金中扣除相应金额作为罚金。

2.	拍卖的官方货币为捷克克朗，但禾祺具有自
由裁量权。拍卖期间，禾祺会以其他货币，
通常为欧元和美元，公布当前竞买价、最低
竞买价和起拍价等等。然而此信息只起参
照作用，禾祺对信息的准确性不负有任何责
任。禾祺同意买受人以捷克克朗、欧元或美
元的形式支付应付款。如果买受人需要将捷
克克朗兑换为欧元或美元，应以拍卖当天捷
克国家银行的汇率为准。买受人需承担所有
与银行汇款、为支付应付款进行的货币兑换
等产生的银行费用。

3.	买受人需支付的包含增值税在内的佣金应为
落槌价的24%。

	 提醒买家注意，	在携带拍品离开欧盟时无法
办理退税。

4.		应付款可按以下方式支付：

	 (a)	现金（支付总额不超过250,000克朗）

	 (b)	通过银行汇款，将钱汇入账户	
Galerie	Arcimboldo,

	 Raiffeisenbank,	Prague	6，账号
为：4310085001	/	5500	(IBAN	
CZ5555000000004310085001,

	 SWIFT:	RZBCCZPP)；

	 (c)	通过Visa和Master国际信用卡——将收
取应付款3%的附加费。

5.	买受人对禾祺的所有负债必须在签订成交合
同当日起十天内结清，除非有其它书面协
议。如果买受人推迟支付应付款，禾祺将每
天收取应付款总额0.05%的罚金。

6.		拍卖条例规定的付款要求将同样适用于拍卖
标的的书信竞拍。

7.		拍卖标的在拍卖成交后十天内免费代存，有
其他协议者除外。代存期满后，买受人需每
天支付保管费200克朗。

8.		从拍卖成交时刻起，拍卖标的的损失风险由
买受人承担。买受人应对拍卖结束这一事实
制作笔录，拍卖标的不再享有禾祺的担保，
其保险范围应由买受人自行承担。一旦拍卖
结束，禾祺将不再对拍卖标的的损坏负有责
任。

V 出口

1.		拍卖标的的进出口遵照捷克共和国的法律规
定、欧盟法律、进口国的国际条约和法律条
例。同时拍卖品的进出口也须履行相应书面
手续，例如：获得进出口许可证、支付某一
国家行政主管机关决定和评估的费用。对于
拍卖标的是否遭受进出口制约、其他限制、
禁令或是否满足捷克共和国的法律规定、欧
盟法律、进口国的国际条约和法律条例中提
出的适用于进出口的要求，禾祺或是出品人
都不会向买受人或任何第三方提供任何担
保、声明和保证。

	 禾祺明确声明其不会对任何由于进出口原因
所导致的拍卖标的的损坏、利润损失或其他
索赔向出品人、买受人或其他当事人负责。

VI 最后条款

	 拍卖条例、拍卖过程、出品人和买受人间的
任何拍卖成交、达成的任何拍卖协议及所有
相关事宜都将遵照捷克共和国的法律。禾祺
拍卖行、出品人和买受人、或买受人委派的
代表同意任何以下可能产生的纠纷将被纳入
捷克共和国管辖法院的管辖权，并由禾祺法
定注册办公室代为执行。

aUcTioN TErmS aNd coNdiTioNS
 (b) by bank transfer to the account of Galerie 

arcimboldo:

 raiffeisenbank a. s., Prague, Czech republic

 account number: 4310085001

 Bank Code: 5500

 sWiFt-BiC (Bank international Code):  
rZBCCZPP

 iBan (international Bank account number): 
CZ5555000000004310085001

 (c) by Visa / mastercard – an additional fee in 
the amount of 3% of the total amount Due 
will be charged. 

6. all liabilities towards arcimboldo must be 
paid within 10 (ten) days from the day on 
which a proof of the sale is issued unless 
agreed otherwise in writing. if the Buyer is in 
delay with payment of the total amount Due, 
arcimboldo shall be entitled to a contractual 
penalty in the amount of 10% per annum of 
the total amount Due.

7. the conditions stipulated by these auction 
regulations will apply similarly to post-
auction sale of the auctioned items. 

8. storage of the auctioned and paid items 
is free of charge for a period of 10 (ten) 
days following the auction unless agreed 
otherwise. after the expiration of this period, 
the Buyer shall be charged a storage fee of 
CZk 200 per day. 

9. the risk of damage to the auctioned item 
is transferred to the Buyer at the moment 
of sale. the Buyer shall take note of the 
fact that upon completion of the auction, 
the auctioned items are no longer covered 
by arcimboldo’s insurance policy and that 
insurance coverage should be arranged at 
the Buyer’s own expense. arcimboldo shall 
not be responsible for damage to auctioned 
items once the auction is over.

VI Export Abroad

 Export of some items abroad and their 
import to a foreign country is regulated 
by the statutory provisions of the Czech 
republic, the Eu, international treaties or 
legal regulations of the importing state, and 
it may be necessary to fulfil some formal 
requirement, inter alia, e.g. obtain export 
and import licences and pay fees which are 
determined and assessed by the competent 
state administrative body of the particular 
country. neither arcimboldo nor the seller 
shall provide to the Buyer or any third party 
any guarantees, declarations or warranties 
as to whether the auctioned item is subject 
to any export or import restrictions or any 
other restrictions, bans or requirements 
arising from the statutory provisions of the 
Czech republic, the Eu, international treaties 
or legal regulations of the importing state 
applied to such export or import. arcimboldo 
explicitly declares that it is not liable for any 
damage, loss of profit or any other claims 
that may arise in connection with import or 
export of the auctioned items to the seller, 
the Buyer or any other party.  

VII Final Provisions

 these auction regulations, the auction, any 
sale carried out between the seller and the 
Buyer, the sales agreement and all related 
matters shall be governed by the laws of 
the Czech republic. arcimboldo, the seller 
and the Buyer or their representatives agree 
that any possible disputes arising hereunder 
shall fall under the jurisdiction of the relevant 
courts of the Czech republic, competent 
locally and materially according to the 
registered office of arcimboldo. 

禾祺中国艺术和古董拍卖会
拍卖条款



BANKOVNÍ INFORMACE   Bank DetaiLs

název banky

adresa banky

Číslo účtu

iBan sWiFt

name of Bank   银行

Bank address   银行地址

account number   账户号码

(国际银行账户号码) (银行国际代码）

Zmocnitel tímto zplnomocňuje

GaLerii arCimBoLDo, s.r.o. 
se sídlem Krupkovo náměstí 3, 160 00 Praha 6, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 152299, 
dne 03.06.2009 
IČO: 28905547, DIČ: CZ28905547

dále jen „zmocněnec“, aby zmocnitele zastupoval 
při dražbě, kterou organizuje zmocněnec, dále jen 
“dražba”, za podmínek uvedených v Aukčním řádu, 
který je nedílnou součastí katalogu.

Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které 
souvisejí se zastupováním zmocnitele jako účastníka 
dražby při dražbě níže uvedených předmětů.

Zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou mu známy 
dražební podmínky, jakož i Aukční řád, a bez výhrad 
s nimi souhlasí.

The Assignor hereby grants

GaLerie arCimBoLDo, s.r.o. 
with its seat at Krupkovo náměstí 3,  
160 00 Prague 6, entered into the Commercial 
Register maintained by the District Commercial Court 
in Prague, section C, entry 152299, as of 03.06.2009 
ID No.: 28905547, Tax ID No.: CZ28905547

hereafter, the “Proxy Bidder”,this power of attorney to 
act on its behalf at the auction, organized by the Proxy 
Bidder; hereafter, the “Auction”, under the conditions 
set forth in the Auction Terms and Conditions, which 
are an integral part of the Catalog.  The Proxy Bidder 
is authorized to undertake all activities related to 
representing the Assignor as a participant in the 
Auction when the items listed below are up for 
auction. 

The Assignor hereby declares that they have 
familiarized themselves with the conditions of 
bidding, including the Auction Terms and Conditions, 
and unreservedly endorses them. The Assignor 
understands that the Proxy Bidder is authorized 
to appoint a representative for themselves. If the 
Proxy Bidder shall appoint more representatives, 
the Assignor agrees with the fact that each shall act 
separately.

委托人委托禾祺拍卖行（以下称受托人）在受托人组
织的拍卖会（以下简称拍卖会）上全权代理，参拍条
件是拍卖目录刊印的拍卖条款的组成部分。受托人有
权代表委托人参加拍卖下列物品。委托人籍此声明，
对拍卖条款完全知晓，并无条件同意拍卖条款。

Odešlete na fax. číslo +420 323 601 511
či na email. adresu info@arcimboldo.cz

místo a datum   Place and Date   日期和地点 Podpis   signature   签字

zMOCNItEl   asiGnor

Jméno a příjmení

ulice obec 

PsČ Země

Datum narození Č. oP/č. pasu

Platnost do Vydal

telefon

Fax e-mail 

 Limitní Lístek   aBsentee BiD Form   场外竞拍表

 DražBa Po teLeFonu   teLePhone BiD Form   
 电话竞拍表

PlNá mOC   BID FORm   委托书 参加拍卖会
pro zastupování při dražbě

5.12.2012 oD 17:00   5th DeCemBer 2012 at 5:00Pm 
2012年12月5号  下午5点

NABÍdKA   BiDs
Čislo položky   Lot Předmět dražby   Lot description Limitní cena v kč*   top limit in CZk* 
拍卖物品号 拍卖品描述 最高出价 - 捷克克朗

*Limitní cena nezahrnuje aukční přirážku     *these limits do not include buyer’s commission     * 最高出价不包含拍卖行佣金。

Send by fax to +420 323 601 511 
or by email to info@arcimboldo.cz

请将表格传真或邮件寄往
 +420 323 601 511, info@arcimboldo.cz

First name and last name   姓 名

Street   街道 City   城市 

Postal code   邮局编码 Country   国家

Date of birth   出生日期 ID card or Passport number   

Expiry date   有效期至 Issued by   签发机关

Telephone   电话

传真

ČÍNSKé UMěNÍ A STArOžITNOSTI
ChINESE ArT & ANTIqUES
中国艺术品和古董拍卖会

身份号／护照号

Inspired by the Renaissance wunderkammer of Rudolf II, the Imperial 

kunstkamera of Peter the Great, as well as many other notable 

collections, Kunstkomora presents a carefully curated collection of 

art, antiques and curiosities from every corner of the world spanning 

more than two thousand years. Explore the wonder of cultures both 

ancient and modern… enter the Kunstkomora.

Lázeňská 9 • Prague 1 • Czech Republic • T: +420 246 028 019, +420 603 811 873
E: info@kunstkomora.cz • www.kunstkomora.cz

Tuesday - Saturday / 11:00 - 19:00 or by appointment



Galerie Arcimboldo 
Krupkovo náměstí 3 
160 00 Praha 6 
Česká republika   

t: +420 603 811 873 
F: +420 323 601 511 
e: info@arcimboldo.cz 
www.arcimboldo.cz




